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Head lugejad!

jakiri Tennis jõuab tänavu viimast korda
teieni, et lõppev tenniseaasta kokku
võtta. On olnud palju huvitavat ja põnevat, mida nii Eesti kui rahvusvahelises tenniseelus kajastada, on olnud nii rõõme ja kordaminekuid kui ka kurbust ja kaotusekibedust.
Kõik see käib aga spordis ja tennises käsikäes.
Aga päris kindlasti on olnud rohkem selliseid
asju, mille üle rõõmu tunda.
On hea meel, et meie naiste esireket Kaia
Kanepi on saanud üle vahepealsetest vigastustest ja mängib treener Silver Karjuse juhendamisel elu parimat tennist. Kaia mänge on päris
palju olnud sel aastal näha ka rahvusvahelises
telepildis ja need on olnud tähtsad päevad
enamikule Eesti spordihuvilistele. Omavahelises suhtluses lähevad Kaia mängud korda ka
paljudele neile, kes igapäevaselt tennist ei jälgigi. See on juba meie rahvusliku uhkuse
küsimus.
Endiselt on võimsalt arenenud ja maailma
tipptennises ülespoole liikunud Jürgen Zopp,
maailma edetabeli esisaja koht pole enam
kaugel ja selle tasemega mänge on Jürgen ka
juba pidada saanud. Järgmise aasta veebruaris,
kui Eesti meeskond kodus Luksemburgi
võõrustab, saab Jürgen mõõtu võtta Gilles Mullerilt, kes hetkel maailma edetabelis 54. kohal.
Eesti Fed Cup naiskond aga asub võistlustulle
jaanuari lõpus Iisraelis, kus mängib esiliigas
pääsu eest tagasi Maailmaliigasse.
Tennise väljaandmist
toetavad:

Väljaandmist toetab:

hr Sven Mansberg
hr Jaanus Paas
hr Villem Lapimaa

Jätkuvat arengut ootame järgmisel aastal
Anett Kontaveitilt, samuti meie noorema põlve
mängijatelt Kenneth Raismaga eesotsas. Põnev
on jälgida ka seda, kes avaneb ja tõuseb esile
meie noortest järgmisel aastal. Samuti loodame
jätkuvat tenniseharrastajate kasvu, üks märk
sellest on juba see, et talvel sisehallis aega
broneerida polegi eriti lihtne, sest väga suur osa
mänguvõimalustest on juba huvilistega kaetud.
Ajakiri Tennis saab järgmisel aastal juba
5-aastaseks. Jätkame meiegi Eesti tennisega
ühise rütmi ja hingamisega, seekord on ajakirja maht taas soliidne 116 lk ja kindlasti pole
ka tuleval aastal vähe neid teemasid, mida meil
au kajastada on.
Edukat ja meeleolukat aastalõppu kõigile tennisehuvilistele!
Donatas Narmont
Tennise väljaandja

Ajakiri Tennis ootab oma
meeskonda tööle aktiivset
TURUNDUSSPETSIALISTI.
Töö sisuks on lisaks Tennisele ka
teiste spordiajakirjade ja spordiga
seotud eriprojektide turundus- ja
levitöö. Pakume võimalust end
teostada huvitavas keskkonnas ja
sõbralikus kollektiivis ning saada
töö eest võimetele väärilist tasu.
Avaldus ametikohale kandideerimiseks ja CV palume saata
aadressile donatas@tennis.ee
hiljemalt 20.detsembriks.

kahjustada teie tervist.
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib
Bacardi ametlik esindaja Eestis on Liviko AS.
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Väljaandjalt
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Ajakirja väljaandja Donatas
Narmont võtab tenniseaasta
kokku ning leiab, et sel hooajal
oli õnnestumisi rohkem kui
ebaõnnestumisi. Ent vaevalt saab
uus aasta alata, kui taas tuleb pöialt
hoida meie tennisenaiskonnale ja
-meeskonnale.
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Eesti Tennise Liidu treenerite
kutsekomisjoni esimees Vello
Kuhi kirjutab, et tennises algas
koolitus juba varem, kui Eesti
Spordikongress atesteerimise
suhtes kindla korra sisse seadis.
Ehkki loost selgub, et nii mitmelegi
Eesti tennisetreenerile polnud
atesteerimine meeltmööda, selgitab
autor, et tegemist pole juhendajate
taseme kontrolli, vaid eelkõige
enesetäiendamisega.

22

Augusti lõpus lahkus meie
seast Eesti üks kõigi aegade
parimaid tennisiste Tiiu
Parmas. Tema erakordsest
võitlusvaimust, sõbralikkusest ja
tagasihoidlikkusest räägivad nii
võistkonnakaaslased kui ka lesk
Jaak Parmas.

26

Eesti superseenioridel oli tegus
sügis, kui võeti osa Türgis peetud
MM-võistlustest ja kahe turniiriga
pandi punkt tänavu algatatud
uuele karikasarjale.

40

28

Põnev teada
Hawkeye ehk eesti keeles Kullisilm
on elektrooniline vahend, millega
tennisist saab kontrollida, kas
kohtuniku otsus oli õige. Kaia
Kanepi treener Silver Karjus
kirjeldab, kuidas tema kullisilma
kasutamist hindab.
Lk 80 saame lugeda Pärnu
juhtimiskonverentsist osavõtjate
tenniseturniirist.
Lk 90 tuleb juttu talvise
suusapuhkuse võimalustest
Euroopa riikides.
Lk 98 kirjutame, kuidas Rootsi
tuntud treener Thomas Högstedt
käis õpetust jagamas Anett
Kontaveitile.
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Kodune tippturniir
Lühike ülevaade Eesti Davis Cupi
meeskonna järgmisest kohtumisest
Luksemburgiga ning ka
eeltutvustus detsembrikuisele
suurele finaalile Hispaania –
Argentiina.
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Ülevaade aasta viimasest suure
slämmi turniirist, Novak
Djokovici ülemvõimust ja
naiste tennise segastest
aegadest.

51

Tere tennisekeskus jõudis sügisel
remondiga nii kaugele, et
peasissepääs on nüüd avatud.
Lk 96 kirjutame aga RAM
tennise uuest algatusest – kohvikus
suurelt ekraanilt tennisevõistluste
vaatamise võimalusest ning sellega
seotud soodustustest külalistele.

54

30

Kõigepealt põgus tagasivaade
Eesti noorte meistrivõistlustele
koos hulga fotodega, ent seejärel
saame lugeda kahest värskest
meistrist ka isikulugu. Maileen
Nuudi ekstennisistist isa Tiit Nuudi
hindab tütre saavutusi, kuid leiab,
et tuleviku kohta midagi arvata
on liiga vara. 12-aastaste poiste
meister Siim Troost aga arutleb
täiskasvanulikult, mida ta võiks
mängus paremini teha, mida
saavutada ja keda eeskujuks võtta.

82

Euronicsi turniirist Pärnus on
saanud osavõtjaterohkeim
tenniseturniir Eestis.
Lk 105 Viru Cup peeti
traditsiooniliselt Rakveres ja Võsul.

Tenniseklubi

Ameeriklane Mardy Fish lõpetas
esmakordselt aasta maailma
esikümnes ja USA esireketina.
Saame lugeda, millist vaeva on ta
pidanud nägema, et tõusta nii
kõrgele.
Saksamaad esindav, ent
Bosnias sündinud Serbia juurtega
Andrea Petkovici tenniseväline
elu on vaat et isegi huvitavam, kui
platsielu, kus ta kuulsaks saanud
oma tantsuga. Ent spordi kõrval on
ta ajakirjanik, poliitik ja tahaks
olla veel rokkmuusik, kui
oskaks.
Lõpuks veel ka põgus ülevaade
WTA finaalturniirist, kus Petra
Kvitova edu andis aimu, et temast
saab arvatavasti järgmine maailma
esireket.

85

Taavi Annus teenis Eesti
täiskasvanute meistrivõistlustelt
tänavu esimese medali, pronksi
üksikmängus, ent siiski eelistab ta
end tulevikus näha arstina, mitte
tipptennisistina.

Selle teema all saame lugeda
Rotary klubi MM-võistlustest, Tartu
Akadeemilise Tenniseklubi juubelist
ja ajaloost ning naiste tenniseklubi
Reval Ladies hooajalõputurniirist ja
uue presidendi valimisest.

Terved mõtted

86

Tipptase

43

Turniir&traditsioon

Meistriklass

Kaia Kanepi ja tema tiim saavad
suurt abi Suunto pulsikellast.

Lauatennis
Kokkuvõte Eesti koondise
mängust võistkondlikul EM-il
ja Saaremaa klubi sportlikest
suvepäevadest.

72

Tulevikutegija

Maret Ani pani tänavu augustis
karjäärile punkti ning nüüd on
hea võimalus lugeda ajakirjast
ülevaadet tema pikast teest
tennises.
Lk 16 on aga intervjuu Eesti
Tennise Liidu presidendi Urmas
Sõõrumaaga, kes tähistab 29.
novembril 50. sünnipäeva. Alaliidu
presidendi arvates on tipptennis
mõistagi tähtis, ent tema palju
suurem unistus on, et Eesti kõigi
vanuseklasside meistrivõistlused
oleksid osavõturohked ja
tasavägised.
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Margit Rüütel sõlmis lepingu Kia
autoga, mis aitab tennisisti
kahtlemata igapäevases elus
ning stimuleerib jätkama
üritamist rahvusvahelisel tasemel.
Lk 32 tuleb juttu ühest omapärasest
fenomenist 2011. aastal, kui koguni
nelja Eesti tennisisti saatis edu
Aasias peetud turniiridel.
Lk 69 kaunitar Ana Ivanovici
võidust imepärases Balis ja Tšehhi
naiskonna edust Föderatsiooni
karikavõistlustel.

Kas Jürgen Zopp võib pääseda
Londoni olümpiale? Loost
selgub, et Rahvusvaheline
Tenniseföderatsioon on väikeste
riikide võimalusi uute reeglitega
ahendanud ja Zopp peaks
edetabelis tõusma 80.-90. koha
kanti, et mängudele jõuda.

Tennisekeskus

Päevakorral

Persoon
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38

Mälestuseks

Seenioride tennis

Eesti Tennise Liit

7

Kuidas teha kindlaks, et
lootustandvast noorest tuleb
hiljem tippmängija? Eesti mitu
tuntud tennisetreenerit toovad
välja mitmeid jooni, kuidas
tulevikutegijat aimata, ent
hoiatavad: midagi kindlat veel
noorteklassis pakkuda ei saa.

USopen

Olümpiatennis

Ajalugu
Tennis&Elustiil

46

Ehitusfirma Vesiroos OÜ
tegevjuht ja Kohila vallavolikogu
esimees Riho Pihlapuu hindab
tennise härrasmehelikkust ja
emotsionaalsust, tulemus talle nii
oluline polegi kui mängurõõm.

88
Sulgpall

Esimene Eesti meister Ernst
Turman oli vastuoluline isik.
Kirju elukäik viis teda Venemaale
ülikooli, seejärel rindele ja hiljem
ka Saksamaale. Kuigi ta eelistas
sakslaste korda, pidas Eestis
sündinud mees äärmiselt lugu ka
eestlastest.

76

Juubeliturniir

48
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Et Toomas Leius tähistas 70.
sünnipäeva juubeliturniiriga Tere
tennisekeskuses, pole midagi
imestada – meie korüfee sõnul
eelistab ta igal juhul mängimist
sünnipäeva ametlikule pidamisele.
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Suvel tahtis rahvusvaheline alaliit
kehtestada naissulgpallureile
nõude mängida seelikus, kuid
loobus vastuseisu tõttu ideest.
Eesti tippmängijad kannavad
niikuinii võistlustel seelikud, kuid
on samuti valikuvabaduse poolt.

Golf&tennis

92

Otepää Golfiklubi tegemistest ja
soovitused, miks tennisist peaks
golfi mängima.

Numbris lisaks
Nagu alati, saate lahendada
ristsõna ning lugeda ülevaadet Eesti
tenniseväljakutest.
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eestiTennise Liit

Treeneri kutsetunnistus
ei ole ainult paber!
Kas keegi küsiks abi kvalifitseerimata ja litsentsi mitte omavalt arstilt või võtaks tööle
juhiloata autojuhi? Ilmselt mitte. Ometi on analoogne käitumine suhteliselt tavapärane
veel tennises. Kuigi viimasel ajal on suhtumises märgata olulisi muutusi.

E

Tekst: Vello Kuhi, ETL treenerite kutsekomisjoni esimees

ks treenereid on püütud arendada ja koolitada kogu aeg.
Mäletame ju Evald Kreed, kes
muu organiseerimise kõrval pidas väga
oluliseks koolituste läbiviimist. Pärast
tema lahkumist 1995. aastal jäi see lõik
aga veidi tahaplaanile. Aga treenerite
huvi enesetäiendamise ja teadmiste
järele oli suur: näiteks 2001. aastal
Haapsalus ja Pärnus läbi viidud koolitusel osales 73 treenerit.
Kui spordirahvas 2002. aastal Eesti
spordikongressil otsustas luua ühtse
reeglistiku treenerite koolituse korraldamiseks ning pädevuse hindamiseks,
mis sisuliselt tähendas treenerite kutsesüsteemi loomist, oli Eesti Tennise
Liidul sellega algus juba tehtud.
Olime sel ajal olümpiakomiteest isegi
väikese sammukese ees, kui allakirjutanu ja Tiina Posti initsiatiivil väljastas
Eesti Tennise Liit need koolitused läbinud juhendajatele C-kategooria tennisetreeneri tunnistuse. Oleksime ilmselt oma süsteemiga edasi läinud, kuigi
sellel ei olnud seaduse jõudu.

ETL-i kutsenõukogu
töötab 2004. aastast
Aga kogu spordisüsteem arenes ja nii
kinnitati Kultuuri Kutsenõukogu otsusega 2. detsembril 2003 „Treeneri I-V
taseme kutsestandard“ ja sellel oli juba
seaduse kaal. Loogilise sammuna
järgnes alaliitude kutsekomisjonide
loomine ja nii kinnitas Eesti Olümpiakomitee 2004. aasta jaanuaris ETL kutsenõukogu koosseisus: Ain Suurthal
(pildil), Aita Põldma, Harri Neppi, Ilona Poljakova, Karin Pedak, Kersti
Rodes (Kutsekoja esindaja), Toomas
Leius, Toomas Tõnise (EOK esindaja),
Tõnis Matsin (kõrgkoolide esindaja),
Vello Kuhi.
Selles koosseisus on kutsekomisjon
tegutsenud tänaseni, ainult Poljakova
vahetas välja Allar Hint, ETL praegune
peasekretär.
Komisjoni loomine ja esimeste kvali-
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fikatsioonieksamite läbiviimine tõi esile
treenerite vastakaid arvamusi. Osa endast väga lugu pidavaid treenereid ei
pidanud seda millekski, osa nägi selles
oma vaba tegevuse piiramist, osa kehitas lihtsalt õlgu ja arvas, et teda see ei
puuduta. Oli ka vastutöötamist. Kõik
need arvajad ei suutnud mõista, et kutsekomisjoni tegevuse peaeesmärk pole
treenerite eksamineerimine ja taseme
kontroll, vaid koolitamine ja läbi selle
treeningute taseme kvaliteedi tõstmine
ning kutsekvalifikatsooni tõendavate
tunnistuste kaudu tennisetreenereid
hõlmava süsteemi korrastamine.
Igal aastal viime läbi vähemalt 2 kutseeksamit.Kutsetunnistused on väljastatud nüüd juba 117 tennisetreenerile.
Meil on 48 I taseme, 33 II taseme, 23 III
taseme, 8 IV taseme ja 5 V taseme tennisetreenerit. Neist 65 treenerit tegutseb Tallinnas, 52 mujal maakondades.
Kõik need treenerid on kaitstud seadusega, sest alates 1. septembrist 2006
tohib treenerina töötada ainult kutsetunnistust omav juhendaja. Kui kusagil tennisekeskuses on tööl kutsetunnistuseta treener, siis on see ebaseaduslik eetikast lähtudes ebaõiglane
teiste treenerite suhtes. Kuid kui arvestada seda, et alates 2001 aastast on
ETLi koolitustel osalenud 243 inimest
ja tenniseõpetusega väljakutel tegeleb
hinnanguliselt 160-180 treenerit, on
arenguruumi veel küllaga.

Koolitus ja
enesetäiendamine
on tähtsam kui
tunnistus ise
Loomulikult pole kutsetunnistuste
väljastamine lõppeesmärk. Tennisekoolis töötav treener peaks olema kindlustatud vastavalt tasemele ja kvalifikatsioonile tööga ja palgaga analoogiliselt
õpetajatele. Sisuliselt on ju ka treener
pedagoog ja õpetaja, tihti on tal noore
arengusse ja väljakujunemisesse palju

Foto: Scanpix/Postimees

suurem mõju kui üldhariduskooli õpetajal. Riik peaks läbi kohalike omavalitsuste seda valdkonda rahastama palju
rohkem kui siiani on teinud.
Kõige olulisem on läbi selle protsessi
loomulikult koolitus ja enesetäiendamine nii erialaselt kui üldiselt. Psühholoogia, pedagoogika, füsioloogia ja
teised üldteadmised on kindlasti sama
olulised kui mängu tehnika ja taktika.
Komisjon on oma senises töös püüdnud
seda poolt ka eriti rõhutada. Suure töö
koolituste süstematiseerimisel ja läbiviimisel on teinud ära Allar Hint. Eks
see ole ju lõputu protsess ja kindlasti on
väga oluline roll treeneril olla ka hea
õpilane läbi oma õpilase arengu. Samuti on nüüd võimalik koolitust läbida
vaatlusanalüüsina teise vähemalt IV-V
taseme treeneri juures. Kõik vajalikud
dokumendid on võimalik saada EOK
kodulehelt lingi Treenerikutse alt.
Järgmine ETL korraline kutseeksam
toimub kevadel mai alguses. Ootame
kõiki, kellel ei ole veel kutsetunnistust!
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Sportlaskarjääri
lõpetanud Maret Ani:
eks elu näitab,
mis minust saab
Augusti keskel tippsportlase karjääri lõpetanud Maret Ani naudib täiel rinnal „uut elu“
– õpetab lapsi ja püüab neile aastate jooksul omandatud kogemusi edasi anda, käib
gümnaasiumi viimases klassis ning tegeleb asjadega, mida profitennisisti karjäär tal
teha ei võimaldanud, muuhulgas teeb ta mootorrattalube.
Tekst: Maarja Värv, Postimees

1

997. aastal profitennisega algust
teinud Ani on juba üle aasta pesitsenud peamiselt Rakveres.
Sellest, mis pidi olema väike puhkus, et
ravida randmevigastust, kujunes hoopis
elumuutev periood, mille käigus mõistis
ta, et nüüd on aeg sportlaskarjäär lõpetada.
„Kui olen nüüd telekast mänge
vaadanud, siis tihti näen tuttavaid kohti, kus olen ise käinud, ka paljud näod
on tuttavad. Siis mõnikord ikka mõtlen,
et tegelikult oli see kõik lahe ja huvitav,“
tunnistab Ani. „Aga kui mõelda, mis
selle jaoks tegema peab, et sinna jälle
jõuda, ei taha ma kindlasti seda enam
korrata. Kui ise oled suures tennises
olnud, tuleb ikka kerge igatsus, aga ma
ei mõtle, et lähengi tagasi.“

Fototd: Viktor Burkivski, Scanpix/Postimees

Maret Ani oma esimesel
olümpial Ateenas.
Taamal Kaia Kanepi.

nüüd lähengi, pean kodust lahkuma! Ma
ei tahtnud üldse minna, sest mul oli
kodus nii hea olla – käisin koolis, mul
olid sõbrad, käisin trennis, võistlustel,
võitsin.“

Itaalia eluga
kohanemine ei
läinud valutult
Ani tunnistab, et uskus end jäävat
Eestisse, aga vanemad julgustasid teda
siiski minema. „Kõik käis suhteliselt
kiiresti, võib-olla oligi parem, sai valutult,“ lausub ta mõtlikult. „Ei, tegelikult
ei läinud valutult. Pisarad olid ikka nii
enne kui pärast, kogu aeg. Itaalias kedagi ei tunne, keelt ei oska, kohalikud
teisi keeli ei oska. Trenn oli kaks korda
päevas, ma polnud elu sees kaks korda
päevas trenni teinud. See oli hoopis muu
elu, mida ei osanud ette näha.“
Jaanuaris 30-aastaseks saava Ani
sõnul polnudki kõige hullem teadmine,
et ta peab võõras riigis üksi hakkama
saama, vaid pigem see, et leping tehti
12 aastaks. „Teadmine, et olen 17 ja mul
on 12 aastat lepingut – see oli minu
jaoks ikka ulmeliselt pikk aeg,“ avaldab
ta. „Tahtsin, et lepingus oleks klausel,
et võin sealt iga hetk ära tulla. See on

loomulik nõudmine, aga algul sellist
punkti lepingus polnud.“
1999. aasta kevadest Itaaliasse siirdunud Anil oli alguses võimalik ka
valida, kelle juures treenida, ning valik
langes vendade Simone ja Pierfrancesco Restelli kasuks. Vanem vend
Pierfrancesco juhendas algul peamiselt
esisajasse kuulunud šveitslannat Emmanuelle Gagliardit ning Aniga tegeles
noorem vend Simone. Kui aga koostöö
Gagliardiga katkes, tegi Pierfrancesco
Restelli vennale ettepaneku Ani juhendamine üle võtta.
Esialgu elas Ani koos teiste mängijatega üürikorteris, ent kui tennisiste
jäi vähemaks, kolis ta Restellide villasse. Mõnda aega oli elu ilus ja tulemused paranesid ning 2006. aasta mais
tõusis ta maailma edetabelis 63. kohale,
mis jäigi tema karjääri parimaks. Paraku oli aga selleks ajaks hinge pugenud
kahtlus, et edasise arengu huvides tuleks midagi muuta.
„Mingi hetk see lihtsalt ammendus,
seitse ja pool aastat on pikk aeg,“ nendib Ani. „Aga ma olin seal mingil määral
üles kasvanud ja, ütlen ausalt, mul oli
seal üsna mugav, mulle tehti söögid ja
kõik ära, mul oli eratreener, ta sai minuga igal pool käia. Aga treenerivahetus

Esimene treener Aita Põldma
surub Mareti kätt lahkumise
pressikonverentsil.

oli ikka õige otsus, tagantjärele mõeldes
võinuks seda juba varem teha.“

Treenerivahetus kui
seebiooper
2006. aasta oktoobrist asus ta treenima Restellide kaasmaalase Alberto
Bovone juhendamisel. Arvestades itaallaste temperamenti ei kulgenud aga
vahetus sugugi kergelt. „Suhted Restellidega hakkasid üha halvemaks mine-

Algul mängis tennist ja
korvpalli paralleelselt
Pressikonverentsil, kus Ani loobumisotsuse avalikuks tegi, avaldas ta, et
võlgneb suurima tänu emale ja Aita
Põldmale. Nimelt oli Põldma Mari Ani
ülikoolikaaslane ja parim sõbranna, kellele jäi pisike Maret silma.
„Aita nägi, et olin hästi sportlik, käisin
võimlemises ja mängisin korvpalli ning
ta kutsus mind ka tennisetrenni,“ meenutab Ani. „Alguses mängisin korvpalli ja tennist paralleelselt, mu õde on ju
endine korvpallur. Aga kuna mängisin
poistega, sest tüdrukute võistkonda polnud, pidin korvpalli lõpetama, kui
poisid suureks kasvasid, sest ma ei
saanud nendega enam hakkama.“
„Nüüd mängin korvpalli lõbu pärast,“
lisab Ani, kel praegugi vasaku käe üks
sõrm lahases. „Mängisin korvpalli,
murdsin sõrmeluu.“
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Ani usub, et tennise eelistamine oli
kindlasti õige valik. „Korvpalli jaoks
osavust oleks mul kindlasti jätkunud
ning Eesti tipptasemel suutnuks mängida, aga kuhu see mind viinud oleks?“
arutleb ta. „Tennis oli ikka õigem otsus.“
Pöördelised hetked Ani karjääris said
alguse 1998 novembris, kui toona
16-aastane piiga mängis Taanis 10 000
dollari suuruse auhinnafondiga ITFi
turniiril. „See oli minu üks esimesi
ITFi turniire, tulin kvalifikatsioonist
läbi ja jõudsin finaali. Aga ma ei tahtnud
seal üldse olla, sest olin täiesti üksi ja
nii kurb oli,“ räägib Ani kerge muige

saatel. „Kuid seal oli üks Itaalia kohtunik, hakkasime juttu rääkima ja käisime
viimasel õhtul koos söömas. Vahetasime
kontakte ja ta ütles, et annaksin teada,
kui mul on midagi vaja.“
Umbes kuu aega hiljem võttis aga
itaallane temaga ise ühendust ja teatas,
et Itaalias on inimesed, kes tahaksid
sponsoreerida noort tõusvat tennisisti
Ida-Euroopast ning ta oli neile Anit pakkunud. „Tänu temale saime sponsoriga
kontakti, alguses läksin proovima, siis
tulin natukeseks koju tagasi ja üsna pea
läksingi sinna,“ meenutab Ani üsna
ootamatult tulnud suurt elumuutust.
„Mulle oli see ikka suur šokk, et ma
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persoon

persoon
on mängijaid, kellel on kolm korda rohkem olnud,“ ei tasu Ani arvates vigastusi üle tähtsustada. „Tennisistidel on
selline stress ja tamp taga, et vigastused
on täiesti loomulikud, kõigil on midagi
kinni seotud. Sellest õpid, ei lase end
segada, vaid aktsepteerid, et vigastused
on osa tennisisti elust.“
„Proovin praegu 14-aastasele selgitada, et mõnikord tuleb valuvaigistitega
ka mängida, mitte anda loobumisvõite,“
lisab ta naerdes.

Emotsionaalsed
mälestused tennisest

Maret Ani koos Itaalia-perioodi kauaaegse
treeneri Pierfrancesco Restelliga.

ma, Bovonega sain kokku ühel turniiril,
kus ta oli oma teise mängijaga. Ükskord
ei saanud Francesco minuga kaasa
tulla ja ta palus Bovonet, et hoiaks mul
silma peal,“ jutustab Ani. „See oli aasta
enne seda, kui ma Bovone juurde läksin,
aga Restelli, nagu itaallased ikka, tegi
hirmsa skandaali, et Bovone meelitas
mu ära. See oli paras seebiooper.“
„Tegelikult jõudis Restelliga kätte selline hetk, et ma enam lihtsalt ei suutnud, ei tahtnud, oli vaja vahetada,“
jätkab Ani. „Vaatasin variante ja küsisin
Bovone käest. Tal oli küll juba oma tennisekool ja polnud sellist võimalust, et
saanuks minuga iga nädal turniiridel
käia, see oli natuke takistuseks, samas
oli hea, et mul polnud keegi kukla peal
sada protsenti.“
Ani tunnistab, et kui ta mõistis, et
peab treenerit vahetama, vaatas ta ka
Itaaliast väljapoole. „Väike mõte oli
isegi Hispaaniasse minna, sest mul oli
seal ka tuttavaid, aga nii suurt hüpet ei
tahtnud ma enam teha,“ lausub ta.
„Mõtlesin ka Eesti peale, aga arvasin,
et ma ei suudaks siin sada protsenti tennisele keskenduda, Mõtlesin, et kunagi
tulen ikka Eestisse. Eelmisel aastal see
juhtuski.“

Vigastused käivad
spordiga kaasas
Karjääri jooksul üksikmängus seitse
ja paarismängus 17 turniirivõitu teeninud Ani julgustab teisigi, kes tunnevad, et koostöö kauaaegse treeneriga on
ammendunud, see raske samm ette
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võtta. „Tegelikult oli viimane aasta
Restelliga paras leppimine, mul polnud
lihtsalt julgust vahetada,“ möönab ta.
„Paljudele tippsportlastele, kellel on
pikka aega üks treener olnud, on vahetus ikka väga raske, sest sa usaldad
treenerit sada protsenti, eriti tennises,
kus sa reisid temaga aasta ringi koos ja
ta on ikkagi sul üks tugi. Aga sa pead
oma treenerit täielikult usaldama, mitte
tema sõnades kahtlema. Mina tundsin,
et ei mänginud enam vabalt, hakkasin
ise liiga palju mõtlema. Treenerivahetus oli minu jaoks korralik värskendus.“
Viimastel aastatel oli Anil omajagu
vigastusi ning lõpuks pidi ta põlvetrauma tõttu tipptennisega lõpparve tegema. „Mul on olnud küll vigastusi, aga

Ani üks säravamaid aastaid oli 2006,
kui ta esmalt jõudis 180 000 dollari suuruse auhinnafondiga Acapulco turniiril
poolfinaali ning seejärel 2,1 miljoni dollari auhinnafondiga mainekal Indian
Wellsi turniiril kaheksandikfinaali.
Paarismängus oli kahtlemata eredaim
tulemus koos tšehhitari Libuše
Prušovaga 2004. aasta Austraalia lahtistel meistrivõistlustel poolfinaali jõudmine.
„Austraaliast ma ausalt öeldes väga
palju ei mäletagi, sest see oli nii ammu,
aga hästi on meeles kõik turniirivõidud
ja tegelikult on kõik võidud head,“
mõtiskleb Ani. „Kindlasti on meelde
jäänud suurtel väljakutel mängimine,
näiteks Pariisi peaväljakul Justine Heniniga. Kindlasti ka Austraalia lahtistel
Williamsitega mängimine. Võimsa
emotsiooni andsid ka Eestis Fed Cupi
mängud, eriti Valgevene ja Iisraeliga.
Kui emotsioonidest veel rääkida, siis
mäletan Ateena olümpia avamist, kui
öeldi „Estonia“, ja me väljakule sammusime. Kõik oli paksult rahvast täis,

Miki Hiirest ja söögitegemisest
Kui Maret Ani 17-aastasena Itaaliasse kolis, tuli tal lisaks koduigatsusele
hakkama saada ka sellega, et kohalikud ei mõistnud teda ja tema ei
mõistnud neid.
„Kaks inimest ainult oskasid inglise keelt,“ meenutab ta. „Alguses oli
peamiselt käte-jalgade abil suhtlemine. Aga vähemalt sain niimoodi keele
kiiresti selgeks. Umbes aastaga oli juba enam-vähem, sain vajalikud asjad räägitud. Muidugi, aru sain palju paremini, kui rääkida oskasin.“
Seejärel võttis ta veel kümme eratundi, et grammatika selgeks saada
ning keele paremaks omandamiseks hakkas ta ka itaaliakeelseid raamatuid lugema. „Alustasin Miki Hiirega ja sealt läksin järjest edasi, see aitas
palju,“ tõdeb Ani, ja tunnistab, et kui juba keel selge, hakkas ta ka itaalia
keeles mõtlema. „Alguses oli raske, aga sain ilusti hakkama.“
Kui Ani 2006. aasta oktoobris Alberto Bovone käe all treenima hakkas, tuli
tal taas elumuutusega kohaneda – seni treenerite villas elanud eestlanna
pidi Alessandrias üksinda üürikorteris hakkama saama. „Pidin hakkama
süüa tegema ja pesu pesema,“ naerab ta. „Ega see tegelikult raske
olnud. Sportlastel on õnneks hästi lihtsad toidud, peamiselt tegin pastat.
Tegelikult oli see väga positiivne, et sain oma elamise, selle oleks võinud
juba varem organiseerida, igal inimesel on ikka vaja enda kodu.“
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see oli küll vägev tunne!“
Teadupärast oli Ani ka väljakul
äärmiselt emotsionaalne. Kui Kaia
Kanepi on üldjuhul mängudes nagu
rahu ise, siis Ani näitas kõrvalseisjatele
kõiki sees keevaid tundeid. „Seda teavad muidugi kõik, et olen reketeid omajagu lõhkunud,“ muigab ta. „Mõnikord
oli emotsionaalsus hea, aga oleks ikka
natuke rohkem pidanud ennast kontrollima.“
„Olin tavaliselt vihane reketi, palli,
võrgu, joone või kohtuniku peale. Aga
kui vastane hakkas minu suunas rusikat
vibutama, siis juba läks isiklikuks ära,“
jätkab Ani muheldes. „Paarismängus
tuli ikka ette, et kui olin võrgus ja vastane samuti, siis ta ütles vaikselt midagi krõbedat, nii et kohtunik ei kuulnud.
Siis läks ka isiklikuks.“
Et keevaverelisust ohjata, tegi Ani
koostööd psühholoogiga. „Ta pani mind
mõistma, et enne pean väljakuväliselt
elus kõik korda saama ja siis olen väljakul ka vabam,“ selgitab Ani. „Minu
arvates on tennisistidel kindlasti psühholoogi vaja, sest hooaeg on nii pikk ja
kurnav. Mina üritasin ikka kord kuus
kohapeal käia, aga samas oli mul ka
võimalus, et võisin talle helistada või
e-maili saata, kui midagi hingel oli.“

Uuesti koolipingis
Nüüd elab Ani hoopis teistsugust elu.
Ta on juba üle aasta olnud paikne, pesitsedes Rakveres. Mullu sügisel astus
ta Rakvere täiskasvanute gümnaasiu-
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misse, et Itaaliasse kolimise tõttu
poolelijäänud koolitee lõpuni käia.
Nüüd ongi jäänud viimane aasta.
„Klass on meil väga mõnus, klapime
omavahel hästi, näiteks tegime minu
juures maal talgud,“ räägib Ani. „Varsti pean eksamid ära valima, teen kindlasti kirjandi, inglise keele riigieksami,
ühiskonna riigieksami ja midagi siis
veel. Kevadel tegin juba keemia koolieksami.“
Lisaks avaldab ta, et käib veel teiseski
koolis – autokoolis, mootorrattalube
tegemas! „Kevadel ostan ratta ka,“ lubab ta. „Sõbranna teeb ka praegu lube,
saame hakata koos sõitma. Tegelikult
on see mind alati huvitanud, aga seni
pole saanud seda teha. Kiirust tegelikult
isegi natuke pelgan, sest Eesti teed on,
nagu nad on, aga muidu mulle ikka
meeldib. Mine tea, võib-olla tüdinen
aastaga ära, aga igatahes praegu
meeldib.“
Ka tennis on siiani suur osa Ani elust,
ta juhendab mitut rühma noori vanuses
5-14. „Mulle meeldib olla treener, eriti
lastega töötada,“ tunnistab ta. „Tunnen,
et mul on neile tänu kogemustele nii
palju anda ja õpetada. Kindlasti kõik
unistavad ka kellegagi tippu ronimisest,
aga ma nii kaugele ei mõtle ja seda ei
saa ka ette planeerida. Ma ei kujuta ennast kontoris töötamas, aga päev läbi
tennisetrenne ka ei tahaks anda. Eks elu
näitab, mis minust saab. Ma ei taha endale mingeid pingeid peale panna,
võtan praegu täiesti vabalt. Olen niimoodi õnnelik.“

CV
Maret Ani
Sündinud: 31. jaanuaril
1982
Pikkus: 175 cm
Profikarjääri algus: 1997

Saavutused:
Üksikmäng
Tulemused (võidud-kaotused): 334-259
Turniirivõidud: 0 WTA; 7 ITF
Kõrgeim koht edetabelis:
63. (15. mai 2006)
Paarismäng
Tulemused (võidud-kaotused): 194-142
Turniirivõidud: 0 WTA; 17
ITF
Kõrgeim koht edetabelis:
39. (5. aprill 2004)
Austraalia lahtiste meistrivõistluste poolfinalist
naiste paarismängus aastal
2004 (koos Libuše Prusovaga).
Maret Ani on Eesti naiskonda Fed Cupil esindanud
alates 1998. aastast ning
on võitnud 43 kohtumist.
1997. ja 2007. tuli Ani naispaarismängus Eesti meistriks.
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Davis Cup: Eesti kohtub
kodus Luksemburgiga
21. septembril toimus Tais 2012. aasta Davise karikavõistluste paaride loosimine,
mis viis Eesti meeskonna II grupi Euro-Aafrika tsoonis vastamisi Luksemburgiga.
Kohtumine peetakse kodus 10.-12. veebruarini.

V

Tekst: ajakiri Tennis

õib uskuda, et Eesti Davis Cupi
koondis jääb veebruaris tänavusega võrreldes samaks ehk
meeskonda kuuluvad Jürgen Zopp, Jaak
Põldma, Vladimir Ivanov ja Mait Künnap, neist viimane eelkõige paarismängijana. Suvega võrreldes on muutunud nii palju, et Ivanov mängib märksa kindlamalt, ent Põldma tulevik
tipptennisistina püsib endiselt küsimärgi all.
2011. aastal sai Eesti jagu Leedust 3:2,
kaotas aga Bosnia ja Hertsegoviinale
2:3. Milline vastane on aga nende kahega võrreldes Luksemburg?
Luksemburgi esireket, 28-aastane
Gilles Muller on 21. novembri seisuga
(ATP 54.) tugevam kui Leedu või Bosnia
esireket ning võitis tänavu Bergamo
turniiril Zoppi 6:4, 7:6. Samas ei ole
Luksemburg kaugeltki nii ühtlane kui
Bosnia või Leedu, sest meeskonna teine
number Mike Vermeer asub edetabelis
alles 1072. kohal. Nii saavad külalised
loota peamiselt Mulleri võitudele ning
ehk ka edule paarismängus, kus aga
Eesti peaks olema ikkagi soosik.

Millal teab treener, et
noortennisist võib tipus
läbi lüüa?
Eesti tipptreenerite hinnangul eeldab maailma tipptennisistiks saamine tervet rida
vaimseid ja füüsilisi omadusi, ennekõike aga seesmist võidujanu.
Tekst: Lauri Birkan

Tulemas suur finaal
Hispaania – Argentiina
Kuid 2011. aasta Davis Cup pole veel lõppenud, sest finaal pidamata. Sevilla liivaväljakutel, ent sisehallis, kohtuvad Hispaania ja Argentiina. Samad meeskonnad kohtusid finaalis ka kolm aastat tagasi,
kui Argentiina oli kodus soosik, sest Hispaania mängis Rafael
Nadalita. Kuid Feliciano Lopezi üllatusvõit Juan Martin del Potro üle
pööras kohtumise teistpidi ning ka paarismängu võitnud Hispaania
jäi 3:1 peale. Varem kohtusid meeskonnad veel 2003. aastal, kui
Hispaania võitis kodus 3:2.
Hispaania on Davise karika võitnud neli korda (2000, 2004, 2008,
2009), Argentiinal esikohta pole, kuid ta on kolm korda finaali jõudnud (1981, 2006, 2008).
Tänavu on Hispaania soosik, sest Nadal ja David Ferrer paiknevad parimatest argentiinlastest edetabelis ees, lisaks mängitakse
kodus ja harjumuspärasel liivaväljakul (2008 valisid argentiinlased
hard-courti). Esialgu pole veel teada, millises koosseisus mängivad
külalised, ent tõenäoliselt paneb Argentiina üksikmängus välja Del
Potro ja David Nalbandiani, kes Davis Cupil seni hästi mänginud.
Just tema tõi Ferrerit alistades 2008. aasta finaalis Argentiinale ainsa
punkti.

Hea tennisesõber!
Eesti Tennise Liit tähistab
aasta lõppu piduliku
üritusega 10. detsembril
Pirita TOP Spa Hotel
Nautica saalis

S

õltumata spordialast mäletab
ajalugu rohkelt noorelt sähvatanud, kuid areenilt kiirelt kaduvaid sportlasi, samas kui teised, kellest
algselt võib-olla midagi ei loodetudki,
teevad hiljem tegusid. Loomulikult leidub ka neid, kes kogu karjääri jooksul
maailmas läbi löövad, kuid märksa
vähem.
Kui ajakiri Tennis esimest korda ilmus, oli meil kaanestaar Marek Marksoo, kes tuli 2007. aastal Ida-Euroopa
meistrivõistluste U14 vanuseklassi võitjaks. Ehkki tänavu oli temast üle pika
aja taas kuulda, kui ta võitis Eesti U18
meistrivõistlused, pole ta rahvusvaheliselt ometi läbi löönud. Milline tulevik
ootab aga uut lootustandvat noormängijat, Kenneth Raismad, kes mäletatavasti jõudis Prantsusmaa noorte absoluutsel tippturniiril rivaalidest aasta
nooremana veerandfinaali? Ja seda turniiril, mille on omal ajal võitnud ka Rafael Nadal ja Andy Murray!
Samuti ei osanud paljud veel paar
aastat tagasi arvata, et Jürgen Zopp
maailma 200 parema hulka jõuab.
Tõuse ja mõõnu on üle elanud ka Kaia
Kanepi ja Maret Ani.
Vägisi tekib küsimus: kas tennises
eksisteerivad mingid üheselt mõistetavad tehnilised ja psüühilised mängijaomadused, mis näitavad treenerile varakult noore eeldusi ning kui, siis millal
saaks üldse otsustada noortennisisti suutlikkuse kohta tipus läbi lüüa?

Kõik head

Ürituse algus kell 19.00

mängijaomadused
eksisteerivad harva
korraga

Täpsem info:
www.tennis.ee
või telefonil 56 67 59 48
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Fotod: Viktor Burkivski, Scanpix/Õhtuleht

Omal ajal Kaia Kanepi noorte maailma edetabeli juhiks aidanud treener
Tiit Kivistiku hinnangul ei pruugi lapse
mängijaomadused kohe esimestes trennides silma paista ning selleks tuleb
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pikemalt aega varuda.
„Näha võib ainult seda, kas ta on liikuv ja omab kiireid jalgu. Hiljem,
pärast algõpetuse läbimist võib tasahilju ka teisi tähelepanekuid teha,” räägib Kivistik, kelle soovitusel võiks
jälgida võrdselt füüsilisi omadusi (liikuvust, reaktsiooni, koordinatsiooni jne.),
tähelepanuvõimet ja püsivust (kesken-

Marek Marksoo ajakirja Tennis esimese
numbri kaanel.

dumine ning valmisolek tegeleda ka
rutiinsete igavavõitu harjutustega) ning
seda, kas noorel on võimet vastu võtta
„õiget tehnikat”: tundlik käsi ja nn. pallisilm, stabiilne närvisüsteem (ei lase
end mõjutada kaotusseisu jäämisest) ja
enesedistsipliin.
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Kenneth Raisma tulevikku on praegu
veel vara ennustada.

„Loomulikult ei ole see lõplik loetelu
omadustest heaks mängijaks saamisel,
aga nende olemasolu annab lootust,”
sõnab Kivistik. „Harva eksisteerivad
kõik head omadused korraga, aga mitmeid neist on võimalik visa harjutamisega kindlasti arendada.”

Tippspordis saavad
määravaks vaimsed
omadused
Tenniseklubi Evald Kree Spordimaailm peatreeneri Aita Põldma sõnul
ilma sisemise võidujanuta sportlasest
tipptegijat ei saa. Treener saab väga
palju õpetada ja mõjutada, aga võidu
vormistab tipptennises mängija ise.
„Tippspordis saavad määravaks
vaimsed omadused,” teab Põldma. „Samas ei ole tegu ju üliinimestega. Kes on
targem, nutikam, oskab kombineerida,
töökam, kõrgema pingetaluvuse ja
auahnusega, ning kes suudavad võidelda iga palli ja punkti eest lõpuni – nendel on ka suuremad võimalused tipus
püsimiseks. See ei tähenda muidugi, et
füüsiline areng pole oluline, paraku kasvab iga laps omas tempos ning jõu, kiiruse ja vastupidavuse näitajaid ei saa
täpselt ette näha ja planeerida.”
Ent millal siis võiks üldse hakata arvama, kui kaugele noor tennisemängija
võiks jõuda?
„Kuna jutt on väga suure koormusega
individuaalsest võistlusspordist, peaks
mingi osa sellest teest olema läbitud, et
järeldusi teha,” arvab Põldma.
„10-aastast poissi või tüdrukut mängimas nähes saab ainult loota, mitte ennustada. Me ei tea tema pingetaluvust
ega seda, kas ta armastab võistlussporti.
Kes rohkem võitu ihkab, saab muidugi
treeningute põhjal aru.”
Põldma hinnangul peaks treenerile
juba ühtteist näitama aeg, mil noor saab
13-14aastaseks, sest siis algavad tõsisemad rahvusvahelised võistlused ning
selgub tema koht edetabelis.
„Ma ei taha üldse öelda, et koht peaks
olema selles eas esimese kümne hulgas,
aga see ei tohiks olla ka tagumises osas,
kui eesmärk on jõuda tipptegijate hulka
3-4 aasta pärast,” märgib Põldma. Ta
lisab, et edukas mängimine noorte suure slämmi turniiridel on näitaja maailma noorte tipptasemest, mis aga ei garanteeri läbilööki täiskasvanute tennises. „Tennises on väga raske teha
mingit kindlat järeldust ainult vanuse
või võidu järgi, sest tennisemängija
areng ei lõpe 18aastaseks saamisega.
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gib Põldma. „Kui Anett võistleb, siis ta
võitleb, temas on tuld, ta on väljakul
nähtav, taktikaliselt ja tehniliselt mitmekülgne ja juba edukalt mänginud
noorte tippturniiridel. Need on minu
jaoks märgid, et ollakse teel maailma
tipu poole.”
„Kenneth Raisma on näidanud väga
küpset taktikalist mängu ja saavutanud
häid tulemusi rahvusvahelistel võistlustel. Usun, et ka tema on õigel teel ja
aastatega lisandub mängu jõudu ja
agressiivsust,” ütleb Põldma.

Rohkem šansse
mitmekülgsetel
Põldma kolleegi Ain Suurthali hinnangul sõltub mängija tehniline võimekus otseselt füüsilistest võimetest. Ehk
kui mängija on füüsiliselt nõrk, ei suuda
ta paljusid tehnilisi elemente omandada.
„Sportmängud – ja eriti tennis – on
spordiala, kus võimalik kompenseerida
ühe või teise konkreetse omaduse vajakajäämisi mitmete teiste tugevamate
külgedega. Seda võimaldab ala tehniline ja taktikaline mitmekülgsus,”
selgitab Suurthal. „Iga mängija ehitab
pikemas perspektiivis oma mängu üles,

Anett Kontaveit on maailma noorte edetabelis juba kõrgele tõusnud,
ent see ei anna veel garantiid eduks täiskasvanute klassis.

Seda demonstreerivad edukalt Nadal,
Federer ja Djokovic, kes on arenenud
pidevalt ka tipus olles,” toob treener
näiteid. „Ka Zoppi areng näitab, et mitu
aastat pärast noorteklassist väljumist
on võimalik järjekindla tööga oluliselt
parandada nii tehnikat, liikumist väljakul, kui vaimset poolt.”

Kui Anett võistleb,
siis ta võitleb
„Noored, kes võistlevad Tennis Europe U14 vanuseklassis, peaksid valdama kõiki tenniselööke, neil peaks olema

väljakujunenud jalgadetöö, nad peaksid
ilmutama võitlejaiseloomu, töötahet ja
distsipliini,” selgitab Põldma, lisades,
et kui need on paigas, võime hakata
järeldusi tegema ja arvama. Ühe turniiri järgi ei saa paikapanevaid järeldusi teha, aga samas võib turniir või isegi
üks võistlusmäng anda treenerile mõtteid ja ideid edaspidiseks tulemuslikuks
tööks.
„Kui nüüd meie lootustest rääkida,
siis näen Anett Kontaveiti mängus julgust, tarkust tegutseda, võiduisu, valmisolekut teha tennise nimel tööd. Need
on omadused, mida pean tähtsaks,” rää-

arvestades oma eeldusi ja toetudes oma
tugevustele. Mida mitmekülgsem
mängija, seda lihtsam tippu jõuda.”
Suurthal loetleb 13 põhilist omadust
(vaata tabelit), millest ta mängija
analüüsil lähtub. „Vanuseastmetel on
rõhuasetused erinevad: nooremate
puhul vaatame rohkem liikumist, koordinatsiooni ja püsivust,” räägib Suurthal, kes samuti soovitab jälgida mängijate reaktsioone võistlusolukordades.
Kui noored võistluspinget taluma ei õpi,
võib see puudus saada nende karjäärile
varem või hiljem saatuslikuks, ja päris
tippu ei olegi võimalik jõuda. „Kuna
tennis on kahevõitlus, jääb peale vaimult tugevam, muidugi eeldusel, et kehalised võimed on enam-vähem
võrdsed,” lisab ta.
Suurthal pole nõus ühegi koduse tegevtennisisti kohta midagi prognoosima, kuid ta ei eita, et kui mängija puhul
mõned nimetatud omadustest on ikka
nõrgavõitu, siis tuleb lagi vastu.
„Kuna olen Jürgeniga pikemalt töötanud noorteklassi lõpuni, võin teda
tundes öelda, et temal on tõusmiseks
ruumi küll. Vahepealne seisak oli tingitud motivatsiooni puudusest, lisaks organisatsioonilised vajakajäämised,”
väidab Suurthal.

Ain Suurthal lähtub
mängija analüüsil
järgmistest omadustest:
•Pallitunnetus
•Otsuste tegemise kiirus ja ratsionaalsus
•Keskendumine, selle tase ja stabiilsus
•Väljakutunnetus (ruum). Siia alla võiks panna ka distantsitunnetuse,
s.o. enda ja vastase löökide sügavuse ja tugevuse tajumine.
•Mängu taju (intuitsioon), vastase löökide ettenägemise võime, enda
löögivalik konkreetses situatsioonis
•Reketitunnetus (käeline osavus, silm-käsi koordinatsioon)
Tehnika stabiilsus erinevates (muutuvates) oludes (väljakukatted, ilm)
•Võime täiustada ja arendada oma mängu(töökus)
•Vastasega kohanemise võime
•Erinevate mängustiilide vastu mänguplaani leidmise oskus, lähtudes enda taktikalistest ja tehnilistest tugevustest
•Reaktsioon ebaõnnestumisele ja adaptatsioon raskuste tekkimisel
(pingetaluvus)
•Valulävi (kuipalju on mängija suuteline kannatama nii vaimselt kui
füüsiliselt)
•Ambitsioonid tennises, enesehinnangu adekvaatsus
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Juubilar Urmas
Sõõrumaa: iga mängija
edusammud muudavad
Eesti tennist paremaks!
29. novembril tähistab 50. juubelisünnipäeva Eesti Tennise Liidu president Urmas
Sõõrumaa. Sündmusega seoses tegime alajuhiga juttu, mida ta arvab sellest ametist,
enda rollist Eesti tennises ja elust tennise ümber.

P

Tekst: Ants Põldoja

residenditoolile istus Sõõrumaa
neli aastat tagasi. „Sattus kokku,
et minu kõrgendatud huvi ala
vastu ja Eesti tenniseinimeste pakkumine tuli ühel ajal. Mõtlesin, et miks
mitte, olen kogu teadliku elu olnud
spordimees, ettevõtluse kõrvalt ka
sporti mingil viisil mõjutanud,“ meenutab Sõõrumaa.
Varem olite rohkem seotud võrkpalliga?
Võrkpalliliidus olin kaheksa-üheksa
aastat. Mitte presidendina, kuid sisulist
elu tõukasin üsna palju. Kutsusin kadunud Aadu Luukase etteotsa ja nautisin olukorda, et kuigi Aadu oli president, juhtisin ala tema selja tagant.
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Fotod: erakogu, Viktor Burkivski

Nagu hall kardinal?
Nii võib öelda. Ühel hetkel oli 15st
suuremast võistkonnast viis minu sponsoreeritud, eesotsas ESS Pärnuga. Oli
sihuke periood, millele loomuliku jätkuna tuli tennis.
Kui minna tagasi varasemasse aega:
ütlesite, et olete kogu aeg olnud
spordimees. Milliste aladega tegelesite?
Alustasin hilja, aga 15-16-aastaselt
hakkasin tegelema karatega. Olin Eesti
juunioride koondises ja pääsesin sõjaväe spordiroodu. Õnnetul kombel oli
sel ajal karates paar surmajuhtumit ja
NSV Liidus keelati ta ametliku alana.
Mulle öeldi, et kui tahad spordiroodu
jääda, siis jookse, lase ja suusata. Olin

kõigega nõus ja hakkasin tegelema
igasugu mitmevõistlustega. Eestis on
õnnestunud mul võita teenistuslikke
mitmevõistlusi. Need jõuproovid olid
osavuse ja füüsiliste võimete segu, tuli
ka erinevaid distantse joosta ja ujuda.
Mulle sobisid keskmaajooksud, olen 800
m läbinud alla kahe minuti, 3000 meetrit
8.44ga. Ilma igasuguse eritrennita oli
keskmaajooks üsna jala sees.
Minnes uuesti praeguse ameti juurde,
siis eksisteerib kolm varianti: alaliidu
president on lihtsalt esindusisik,
teiseks, ta aitab sidemete kaudu ala
rahaliselt, kolmandaks, president võib
võtta ka tegevjuhi rolli ja sekkuda ala
sportlikku poolde. Milliseks te enda
funktsiooni loete?
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Midagi peaks presidendil olema kõigist kolmest komponendist. Kui ta on
esindusisik, siis ta sellega aitab ka sponsorlust ligi meelitada. Kindlasti peaks
president olema tenniseelu nüanssidega
kursis ja aitama üles ehitada organisatsiooni, mis juhiks ala. Samas pooldan,
et tegevjuhile jääb ikka oma töö, selle
ühitamist presidendi ametiga ma ei
näeks.

polegi. Ning mehedki on Davis Cupil
võitnud riike, kelle harrastajate arvuga
me end võrrelda ei saa.
Noorte edetabelis on Eesti mängijail
kõrgeid kohti ning see on asja hea pool.
Kuid natuke teeb kurvaks, et isegi
10-12-aastaste klassis on nii palju
ühepoolseid mänge ja tipus hõre. Ning
edasi 16- ja 18-aastaste klassis on veel
hõredam.

Äärmuslik näide on Kaunase Žalgirise
korvpallimeeskonna president, kes
treenerile isegi algkoosseisu ja vahetusi ette kirjutab. Tennises oleks sama,
kui president hakkaks moodustama
Davis Cupi või Federation Cupi
koondist ega laseks treeneritel sõna
öelda.
Kindlasti ei ole ma selline. Isegi kui
meie tipud mängivad kuskil eduka turniiri, ei kipu ma oma edevusest neile
kohe helistama ja õnnitlema. Küllap nad
tajuvad ise, et olen nende poolel. Mis
puutub võistkondade koosseisu, siis
seda määravad ikka spetsialistid. Meil
on juhatuses tippspordi komisjon, kus
teadlikumad inimesed oskavad probleeme mõjutada ja kontrollida ka kapteni tööd.

Paljud endised tennisistid jäävad
juhendajatena ala juurde ning järjepidevus enam-vähem säilinud. Kuidas
hindate, kas praegune treenerite kaader suudab kõiki ala vajadusi rahuldada?
Kindlasti suudab, aga küsimus on ka
kvaliteedis. Võtsime Eesti tennises
vastu seitsme aasta arengukava, kus

Samas tegi Eesti Tennise Liit korra
printsipiaalse otsuse, kui edukalt
mänginud Federation Cupi naiskonna
kapten Rene Busch ametist tagandati.
Üldsusele jäi selline käik pisut segaseks.
Selles otsuses ei maksa traagikat
näha. Pean igati lugu Rene Buschist ja
hindan tema panust Eesti tennises, aga
alati on inimlik aspekt, et kui lähed kõigiga vastuollu ja näed igas soovitajas
enda vaenlast, siis see ka ei vii edasi.
Olete presidendi ametis suutnud teha
kõike, mida soovinud või on muud
toimetused võtnud oma aja?
Kahtlemata pole suutnud kõike teha
nii, nagu olen unistanud. Sellel on ka
arusaadavad põhjendused. Kui presidendiks sain, oli majanduslik kõrgaeg
ning tõin ala juurde kordades rohkem
sponsorraha kui tennises enne oli. Ent
langus puudutas meid kõiki ning esmalt
vajusid paljud teised sponsorid ära ja
lõpuks läks mul endal ka raskeks. Meil
on kaks suurt tugisammast: naiste
poolel Tallink, kes ei toeta küll tennist
läbi alaliidu, kuid see pole kõige
olulisem. Teine on BLRT, kelle otsene
vili on Jürgen Zoppi praegune edu.
Tenniseliidu presidendina saan mõel-
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Selline foto ilmus Ukraina
tenniseajakirjas.

da ainult nii, et mida paremaks läheb
ükskõik milline mängija, seda paremaks
läheb kogu Eesti tennis. Kas ta asub
Eesti reitingus 1. või 51. kohal, igaühe
edusammud muudavad paremaks kogu
ala. Kui panna raha ainult parimatele,
saaks mõnusat kuulsust, aga see poleks
õiglane ning kogu Eesti tennist ei aita.
Millega mõõta alaliidu presidendi töö
edukust? Spordis määrab tulemus, ent
vaevalt Urmas Sõõrumaa tegevus kuidagi mõjutab Kaia Kanepi kohta maailma edetabelis või tema vigastuspausi.
Ehk on püramiidi alumise osa kindlustamine hoopis tähtsam?
Presidendi edukuse parim näitaja
võiks olla, kui Eesti meistrivõistlused
oleksid piltlikult öeldes kõigi mängijate
festival, mida nad pikisilmi ootavad.
Kõigis vanuseklassides oleks vähemalt
32-ne tabel täis ning alates veerandfinaalist läheks nii tasavägiseks, et võitjat

raske ennustada. Tegelikult on olukord
muidugi sellest kaugel. Esisaja mängijad ja võib-olla ka olümpiamedalite
omanikud oleks tipp, kuid taoline edu
saab baseeruda ainult sellele, et meil
need 32-sed tabelid on mängijaid täis.
Kuna tennis on harrastajate seas populaarne ala, on rahvusvahelise edu kõrval oluline ka tervete eluviiside propageerimine ja kandepind.

meil oli eesmärk kahekordistada väljakute, treenerite, mängijate ja tegutsevate klubide arvu. Kõigis valdkondades
oleme liikumas õiges suunas, aga mitte
piisavalt süsteemselt. Eesti koolkond
võiks olla rajatud mängutarkusele, sest
massiga me läbi lüüa ei saa. Minu unistus on, et Eesti tennisist oleks osav,
haritud, paindlik, kaval. See tähendab
ka vastavasisulisi treenereid ja õppekavasid. Tänu Audentesele on meil
võimalik korjata tugevamad mängijad
kokku ja anda neile võimalus treeningute ja võistluste kõrvalt ka õppida, et
kool ei jääks tahaplaanile. Kui mängijate karjäär lõpeb, pole hariduse olemasolu sugugi vähetähtis.
Küsimus treeneritest oli rajatud ka
sellele, et endiselt on see amet Eestis
madalalt tasustatud, kuid tennises on
võimalik lisaraha teenida harrastajatest ärimeestele eratundide andmisega.
Mõnes mõttes võib see olla isegi kasulik – ehkki võtab noorte treenimise
aega ära, annab treenerile majandusliku kindlustatuse.
Tegelikult arvan, et asi on ikkagi
paigast ära. Mujal maailmas saab treener palka nagu kõrgharidusega spetsialist peabki saama, vaid tippjuhendajad
teenivad oluliselt rohkem. Ning sellest
piisab, et motiveerida neid tegelema
lastega ning vastavalt edukusele makstakse ka lisastipendiumit. Kahjuks on
meie ühiskonnas treeneril märksa lihtsam võtta ette hulga minusuguseid ja
küsida igaühelt tunni eest 15-20 eurot.
Kuidas sa motiveerid seda treenerit, kes
rahuliku tööga paneb 1000-1500 eurot
kuus tasku, veel pingutama 500 euro

Kuigi põnevaid veerandfinaale meistrivõistlustel näeme vähe, tundub Eesti
tennise hetkeseis rahvusvahelisi edetabeleid silmas pidades korralik. Kuidas
president olukorda hindab?
Et meil on kriisiaastatel juurde tulnud
30 siseväljakut ja põhiliste keskuste
täituvus 70-80%, selle üle imestavad
maailmas peaaegu kõik. Meie naiskond
mängis veel poolteist aastat tagasi
Maailmaliiga I grupi üleminekumängu
ja teisi nii väikeseid, kuid edukaid riike
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Kaks alaliidu presidenti:
Urmas Sõõrumaa koos
Venemaa tennisejuhi
Šamil Tarpištševiga.
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eest hommikust õhtuni lastega töötama!? Kuigi leidub muidugi treenereid,
kes töötavad lastega fanatismist ja siis
saavad ärimeestega palli lüües lisaraha.
Rahadest, mida olete Eesti tennisesse
pannud, torkab enim silma Tere tennisekeskus, mis on peaaegu nagu teie
oma laps.
Julgeksin öelda, et siin keskuses pole
ühtki posti, akent või isegi diivanit,
mille kuju, asendi või värvi suhtes ma
pole sõna sekka öelnud. Olen siin päris
palju vaeva näinud, kuid meil on kujunenud ka hea tiim, et ükskord, kui see
maja täielikult valmis saab, on raske
samasugust järele teha.

„Me mõlemad teame,
et tipus püsimiseks
peab sooritus olema
topelthea.“

Isegi Roger Federer ei suudaks uuest GIGA 5-st mööda vaadata. Sooritusvõime, disaini ja täiusepüüdlusega seab GIGA 5
kohvimasinatele uued nõudmised. Professionaalne tehnoloogia on selle mudeliga leidnud tee kodudesse, täites ka kõige
nõudlikuma kasutaja ootused. Kahe veski jõudlus, kaks küttekeha ja kaks pumpa võimaldavad samaaegselt valmistada kahte
kohvijooki enneolematult laiast joogimenüüst, muutes kohvigurmaani unistused tõelisuseks. JURA – If you love coffee.
JURA GIGA 5 saadaval ainult parimates kauplustes: Stockmanni kaubamajas, Euronicsi Rocca al Mare ja Lõunakeskuse kauplustes
ning Infomeltoni müügisaalis Weizenbergi 27, Tallinn.

Tere keskusest on kujunenud esindusrajatis, sest siin mängitakse rahvusvahelisi matše ja Eesti meistrivõistlusi.
Kuid nüüd ilmnes, et teiste tennisekeskustega seotud inimestele ei
meeldinud, kui Sõõrumaa linnalt raha
küsis.
Sellest pahameelest ma ei saa aru,
sest mina poleks üldse kade, kui mingi
teine tennisekeskus raha juurde saaks.
Tere tennisekeskus oli algusest saadik
mõeldud esindusbaasiks. Teadupärast
on taolised keskused igal pool maailmas
ehitatud avaliku sektori raha eest ning
reeglina kuuluvad antud riigi tenniseliidule. Need keskused täidavad
tingimusi, mida on vaja suurte rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks –
väljaku suurus, valgustatus, pealtvaatajate arv, lae kõrgus, abiruumide olemasolu jpm. Kuigi ajutisi lahendusi on
võimalik ka mujal paigutada, ei näe ma
siiski muud võimalust, kui omada sellist
esindushalli.

on endiselt päevakorras?
Mitte ainult Venemaaga. Oleme arutanud ITF-i juhtkonnaga, et rajada akadeemiate kett, mis omaks ühesuguseid
põhimõtteid koolituse ja treeningutöö
osaks. Õpilased saaksid erinevate akadeemiate vahel liikuda ja lähipiirkonnas
võistlustel osaleda.
Kuivõrd olete paljude ettevõtmiste kõrvalt jõudnud ise tennist mängida ja harrastajate turniiridel osaleda?
Viimasel ajal olen ikka vähe harjutanud, umbes kord nädalas. Vahepeal
osalesin turniiridel usinamalt, arvan, et
olen selline keskmine klubimängija.
Harrastusliigade võistlustel pole
osalenud, kuid peaksin II liiga tasemel
mängima.
Praegu on mul ka Ukrainas oma harrastusmängijate turniir nimega USS

Open, mis on kujunemas väga populaarseks. See toimub maikuu teisel
nädalavahetusel Kiievi kesklinnas.
Mõistan, et ärihuvid Ukrainas ja edasitagasi lendamine on vähendanud aega
tennisemängule, kuid kas see tähendab, et ka presidendiameti osakaal
väheneb?
Keegi ei peagi olema igavene president ning olen elu võtnud viie aasta
kaupa. 2013. aastal on tulemas juubel
(Eesti tennis 100 – toim.) ning üritan
veel korra kopsud õhku täis tõmmata ja
ühtteist Eesti tennise heaks ponnistada.
Et sel aastal saaks lõigata mõne uue tennisekeskuse lindi läbi ja tennise propageerimiseks huvitavat ette võtta.
Pärast juubelit võib ametist lahkuda?
Pärast seda vaatame!

Praegu on siiski kuulda, et toetusraha
linnalt ei tule?
Veel pole öeldud ka „ei“. Pigem usun,
et ikka tuleb. Pealegi ma ei küsi kõike
raha kohe, vaid kümne aasta jooksul.
Olen ka ise lubanud, et rahalise võimaluse korral lähen appi igale poole,
kuhu kerkib vähemalt nelja väljakuga
sisehall. Praegu teen oma kulul detailplaneeringut nii Saaremaal, kus
Vjatšeslav Leedo hakkab korralikku
halli ehitama, kui ka Ida-Virumaal.
Põhimõte on selles, et kui planeering
tehtud, on võimalik ka kohalikult sektorilt raha küsida.
Kas Tere tennisekeskuses baseeruva
Urmas Sõõrumaa Tenniseakadeemia
(USTA) koostöö Venemaa alajuhtidega

www.jura.ee
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seenioridetennis
tehnika ja on esimesele grupile võrdväärseks vastaseks. Tundub siiski, et
Rae on vanuseklassi M60+ suveräänne
liider, kellele keegi vastu ei saa. Ta suudab lüüa kõik pallid tugevalt viimase
30 cm sisse, jõuab kõigi pallideni ja lööb
täpselt ära kõik lühemad pallid.

Iirimaa oli võidetav

Superseenioride kohtumine Tšehhiga,
eestlastest pildil paarismängijad Enn Kunila
(vasakul) ja Sven Eving.

Superseenioride
sügis kulmineerus
MM-võistlustega Türgis
Eesti vanemad seeniorid, kes tänavu oma karikasarja algatasid, käisid oktoobris ka
tiitlivõistlusel, kui M60+ meeskond lõi Türgis kaasa.

N

Tekst: Heino Raivet

agu lugeja teab, on maailmas
vähe paiku, kus saab korraldada
selliseid esinduslikke võistlusi
nagu superseenioride (üle 60-aastased
mängijad) MM tennises. Türgis Manavgati linna lähedal paiknev Ali-Bey hotellikompleks oma 62 väljaku ja suvitushooaja lõppu veetva kuurortiga on selleks nagu loodud.
Eesti oli tänavu superseenioride hulgas esindatud ühe tiimiga vanuseklassis
M60+ koosseisus Ants Sepp, Tõnu Ottoson, Sven Eving, Enn Kunila ja allakirjutanu mittemängiva kaptenina,
kuid tähtis oli see, et võimsal avadefileel oli 27 muu riigi kõrval ka Eesti
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Fotod: Heino Raivet, Viktor Burkivski

esindatud ja sinimustvalge vardas. Ka
võistlejate pidulik õhtu vabaõhurestoranis oli muljetavaldav.
Võistlejad olid kui ühine pere – tunne,
mida peab ise tundma.

Vihmane turniiri algus
Tegelikult algas turniir tohutute vihmavalingute, üleujutuse ja tormiga.
Meie kohalejõudmisele järgnenud päeva jooksul suleti Antalya lennujaam ja
võistlejad veetsid väikeste vaheaegadega kolm päeva mõnusalt aega siseruumides. Huvitav oli see, et kui vihm
vaibus, sai 30-40 minuti pärast juba

mängida, sedavõrd kiiresti kuivasid väljakud.
Kui rääkida tennisistidest, siis domineerisid kaks mängijateliiki – esimesse
kuuluvad endised tippmängijad nagu
Larry Turville (USA, ATP. 210, 1976),
Jairo Velasco (Hispaania, ATP 49.,
1983), Bruno Renoult ( Prantsusmaa,
ATP. 365; 1977), Andrew Rae (Austraalia, ATP 429., 1978). Teise grupi
moodustavad ränga treeningu ja kõva
füüsilise ettevalmistusega mängijad
nagu Jorge Camina Borda (Hispaania,
mitmekordne seenioride maailmameister, endine maahokimängija) ja
teised, kes on omandanud eeskujuliku
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Meie vastased alagrupis olid tugevad
Hispaania (lõpuks 3.koht) ja Itaalia
(lõpuks 13. koht). Mõlemas mängus
tuli matšikaotus 0:3 ja lootust polnud
näha üheski üksikkohtumises. Edasi
tuli kaotus Tšehhile 0:3. Järgmises
matšis oli Iirimaa meil peaaegu peos Sepp võitis McCarthyt 6:1 7:6(3), aga
Ottoson kaotas Bailie’le 0:6 2:6, paarismängus juhtisid Kunila-Eving esimeses
setis 4:3 ja oli mitu korda „edu sees“,
ent siis oli vastastel paar korda rohkem
õnne, ja tuli matšikaotus 1:2. Viimase
koha kohtumises saadi jagu Norrast ja
23. koht oli käes.
Kokkuvõttes tuleb öelda, et kui oleksime panustanud rohkem punktide
peale, siis oleks Evingu kaasamängimine
üksikmängudes ehk suutnud midagi
muuta vaid matšis Iirimaaga. 2008.
aastal oli Eving võitnud Bailie’t 6:1 6:0,
aga see oli hoopis teine aeg.
Individuaalturniiril esindas Eestit
Toomas Leius (M70+). Pärast lõputut
ootamist lennujaamades (sealhulgas
Istanbulis 9 tundi!) jõudis Toomas kohale praktiliselt esimese mängu alguseks, võitis 7:5 6:2 sakslase Rolf
Zubeili ja läks teises ringis kokku oma
vanuseklassi suveräänse liidri Peter
Pokornyga (Austria). Mis teha, kui pole
paigutust!
Medalilootused paarismängus varisesid põrmu juba esimeses ringis, sest
Leiuse partner Bodo Nietsche vigastas
üksikmängus selga ja paarismängus
väljakule tulla ei saanudki. Pokorny
võitis M70+ klassis nii üksik- kui
paarismängu loovutamata turniiri jooksul settigi.
Superseeniorid kohtuvad järgmisel
MM-il 2012.a. Umagis Horvaatias.

Sven Eving ja Reigo
Anderson võitsid
seenioride karikasarja
Kui maailmas algab superseenioride
vanuseklass 60. eluaastast, siis Eestis
Enn Kunila eestvõttel loodud vanemate
seenioride karikasari hõlmab klasse
55+ ja 60+. Nende tenniseaasta lõppes

TENNIS 4/2011

sügisel kahe võistlusega: septembris
Haapsalus ja novembris Tallinnas, Tere
tennisekeskuses.
Haapsalus sai hooaja teise kaotuse
Sven Eving, kes 60+ klassi finaalis eduseisult 6:3, 3:3 andis loobumisvõidu
Ants Sepale. Evingu mõlemad tänavused kaotused tulid jalavigastuse tõttu
– Eesti meistrivõistlustel andis ta Voldemar Tusisele veerandfinaalis loobumisvõidu koguni 6:0, 2:0 eduseisult!
Ilmselt suutnuks Eving Haapsalus lõpuni mängida, ent selles vanuses peab
olema ettevaatlik ning ta otsustas mitte
riskida.
Tere TK turniiril Eving Sepalt revanši
ei saanud, sest Sepp kaotas turniiri ainsas põnevas mängus poolfinaalis Tõnu
Ottosonile 3:6, 7:6, 8:10. Nii sai Eving
finaalis kokku hoopis Ottosoniga, keda
ta võitis 6:2, 6:2.
55+ klassis võitis hooaja kaks viimast
turniiri Oleg Ševtšuk, kuid Tere TK
võistlusel sai ta esikoha pärast Tiit
Meremaa loobumist. Haapsalu turniiri
finaalis võitis Ševtšuk Vello Kuhi.
Paarismängudes nähti tasavägisemaid kohtumisi kui üksikmängus. Mõlemas vanuseklassis toimus revanš. 60+
paarismängus alistasid Sepp ja Jaak
Vahter Haapsalus Evingu ja Kunila 6:1,
6:2, ent Tere TK turniiril jäid Eving ja
Kunila peale 6:4, 5:7, 10:6. 55+ paarismängus said Ševtšuk ja Meremaa Haapsalu turniiri jagu Raivetist ja Jaan

Kreest, kuid Tere TK turniiril kaotasid
neile. Ent viimati mainitud võistluse
võitsid hoopis Reigo Anderson ja Lembit Janseni, kes alistasid nii ŠevtšukMeremaa kui ka Raivet-Kree.
Hooaja kokkuvõttes ilmnes päris
tasavägine seis. 55+ klassis ei saanud
kaks viimast turniiri võitnud Ševtšuk
siiski esikohta, sest tema kolm paremat
tulemust andsid kokku 90 punkti, ent
Anderson, kes mängis kaasa ainult Eesti meistrivõistlustel ja Herne väljakutel
toimunud suvisel rahvusvahelisel turniiril, võitis need mõlemad ja teenis 100
punkti.
Veel pingelisem ning seda eelkõige
Evingu vigastuse tõttu (lisaks kahele
loobumiskaotusele ei saanud osa võtta
rahvusvahelisest turniirist) oli lõppseis
60+ klassis. Kolme parema tulemuse
alusel kogusid Eving ja Tusis 80, Sepp
ja Ottoson 70 punkti. Kuid Eving ja Sepp
asetati kokkuvõttes ettepoole üldpunktide alusel (kui liita ka arvesse mitte
läinud turniirid).
Paarismängus peeti mõlema vanuseklassi ühist arvestust ning Eving ja Kunila, kes kõigil turniiridel koos mängisid, võitsid 110 punktiga.
Kõiki neid tulemusi saate näha ka
uuel veebiküljel www.seeniortennis.eu.
See on vastavatud veebikülg, kuhu saab
otse minna ka Eesti Tennise Liidu kodueheküljelt www.tennis.ee.
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Silver Karjus: kullisilm ei
jäta hinge kripeldama
Graafilised videokordused ehk Hawk-Eye (kullisilma – toim.) tehnoloogia on tennise
meeste ATP ja naiste WTA turniiridel kasutusel olnud juba üle viie aasta. Korduste
kasutamise eesmärk on anda mängijatele võimalus välistada kohtunike eksimusi
vaieldavate pallide puhul – kas pall oli audis või joonel.

K

Tekst: Andrus Allika

uigi videograafika läbivaatamine
tähendab mängus väikest pausi,
on selle rakendamisega rahul nii
mängijad kui ka pealtvaatajad, eriti aga
telepublik.
“Kuigi mõned tippmängijad väidavad,
et neile süsteem ei meeldi, sest see teeb
samuti vigu, on see tennisele pigem
kasuks tulnud,” arvab Kaia Kanepi
treener Silver Karjus. “Kui palli kiirus
on 140 km/h, siis on palja silmaga väga
raske paarimillimeetrist vahet kindlaks
teha. Ülevaatamine annab kindlustunde, et midagi polnud valesti. Pärast
on süda rahul ja midagi ei jää kripeldama.”
Karjus meenutab Kaia Kanepi Kremlin Cupi finaali Dominika Cibulková
vastu. “See kurikuulus Kaia rabak. Kui
seda poleks olnud võimalik kontrollida,
oleks ilmselt väga paljud joonekohtuniku peale väga vihased, et küll on lurjus, jättis selge sees palli lugemata. Aga
kullisilm näitas, et pall oli väljas.”
Finaali 6:3, 6:7, 5:7 kaotanud Kanepil
lõi teises setis seisul 5:5 murdepallil
võrgust võimsa rabaku, mis mängu
jälginud eestlaste meelest tabas joont.
Kohtunik aga hüüdis selle audiks ning
videokontroll näitas tema õigust.

Taktikaline kavalus

Fotod: Viktor Burkivski, Internet

Karjuse sõnul saab mängija vaidlustamise osas pilguga ka treenerilt nõu
küsida, eriti kui too istub paremal positsioonil. “Mingeid reegleid meil Kaiaga selles osas ei ole. Muidugi otsib ta
mõnikord pilguga kindlust, kas vaidlustada või mitte. Kui näitan näpuga ülespoole, siis arvan, et see pall võis olla
väljas, sama lihtne on näidata, kui pall
oli sees,” ütleb treener.
Mängijatele on antud õigus igas setis
kohtuniku otsuse õigsuse kontrollimisel
kolm korda eksida. Kui mängijal on õigus, siis jääb talle alles sama arv protestivõimalusi. Kui sett läheb tie-breaki,
saab mängija veel ühe eksimisvõimaluse juurde ehk kui tal on kõik kolm
võimalust alles, siis jääb talle kiireks
lõppmänguks koguni neli vaidlustamisvõimalust.
Kas mõnikord on juhtunud ka nii, et
Kaia on kõik oma kolm võimalust ära
kasutanud, aga siis tuleb neljas pall,
mida kindlasti lausa peaks vaidlustama?
“Minul sellist juhtumit meelde ei tule,”
kinnitab Karjus.

Kuidas kullisilm toimib
Vaieldavate pallide kontrollimiseks
on mõlemasse väljaku otsa üles seatud
viis kaamerat, mis ei ole suunatud üksnes joontele, vaid nende “kullipilk“

Inglismaa ja Pakistani kriketimatšis 21.
mail 2001. Siis oli selle rakenduse peaeesmärk näidata palli lennutrajektoori
televaatajatele graafiliselt.
Tennises katsetati “kullisilma“ tehnoloogiat esmakordselt New Yorgis
2005. aasta lõpul ühel ITF-i turniiril, kui
selle süsteemi usaldusväärsust kontrolliti kõrge kaadrisagedusega kaamerate
poolt salvestatud videotega. 2006. aasta
alguses kasutati taolist videokordust
esimest korda ametlikult Hopman
Cupil. Samal aastal rakendati kullisilma
Miami turniiril ning Grand Slami turniiridest esimesena US Openil.
Tennises Hawk-Eye kasutuselevõtu
ajendiks peetakse Serena Williamsi
kaotust Jennifer Capriatile 2004. aasta
US Openi veerandfinaalis. Pukikohtunik Mariana Alves tegi toona mitmeid
otsuseid, mille vastu Williams ägedalt
protesteeris. Mitteametlikud TV-kordused näitasid, et Alves eksis korduvalt
Williamsi kahjuks. Turniiri korraldajad
eemaldasid kohtuniku turniirilt ning
vabandasid Williamsi ees, võit jäi aga
ikka Capriatile.

Tänapäeva tennist ei kujuta
kullisilmata ettegi
Margus Uba, ETL-i kohtunike kogu juht
Kindlasti paneb kullisilm joonekohtunikele väga suure pinge peale.
Enne iga mängupäeva algust pannakse kohtunike koosolekul
eelmise päeva Hawk-Eye tulemused üles, mis näitavad, kui palju
kohtunikud on eksinud.
Mul pole täpset statistikat, kuidas on kullisilm eksimuste arvu mõjutanud, kuid loogika ütleb, et inimsilm eksib sama palju kui ennegi ja
kindlasti eksivad väljakul liikuvad mängijad palle hinnates rohkem
kui kohtunikud, kes on joonel paigal.
Selge aga on see, et selline elektrooniline abimees on mõjunud
mängijatele rahustavalt. Kui varem võis kohtunik teha ka 10 cm
prohmaka, siis polnud mängijatel mingit võimalust õigust nõuda
ja väljakul reketi loopimist või lausa märatsemist võis näha palju
rohkem. Kuna punktide mängimise vahe on nagunii 20-25 sekundit,
siis elektroonilisele kontrollile kuluv aeg mängu sisuliselt ei venita.
Tänapäeva tennist ei kujuta kullisilmata ettegi. Statistiline veamarginaal on väga väike, 3,66 mm ning see on üldiselt nii mängijate kui
kohtunike poolt aktsepteeritud. Põhimõtteliselt on ju kullisilm nagu
liivaväljakutel palli jälje ülevaatamine.
Eestis pole kullisilma kordagi kasutatud. Juba selle süsteemi rent
on väga kallis ning samuti tuleb katta seda teenindava lisakohtuniku
kulud. Peapõhjus aga on see, et Eestis lihtsalt pole nii suuri ja tähtsaid võistlusi, kus seda peaks kasutama.

katab kogu väljaku. Kõik kaamerad on
ühendatud arvutiga, mis töötleb laekuvad andmed. Kõik arvutid saadavad
oma andmed edasi keskarvutile, mis
liidab talle edastatud kahedimensioonilised võtted kolmedimensiooniliseks
pildiks, mida tennisisti nõudmisel näevad kõik – mängijad, kohtunikud ning
nii tribüünidel kui ka telerivaatajad.
Hawk-Eye tehnoloogiat kasutas esimesena brittide telekanal Channel 4

Mõnikord mänge vaadates tekib
küsimus, et miks küll mängija kohtuniku otsuse vaidlustas – pall paistis
selgelt väljas olevat. Kas on tegu emotsioonidega või äkki on selle taga
hoopiski mingi kaine kaalutlus? “Nii ja
naa,” selgitab Karjus. “Mõnikord tõstab
mängija emotsionaalselt käe, sest talle
tundub, et see pall lausa pidi sees olema. Teinekord aga võib mängija isegi
näha, et oli aut, aga sellest hoolimata
vaidlustab kohtuniku otsuse. Seda tehakse siis, kui sett või eriti kogu mäng
on otsakorral, et saada väike taktikaline
paus. Samuti jääb ka võimalus, et elektroonika tõesti eksib.”
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MÄLESTUSEKS

Mälestusridu
Tiiu Parmasest: Eesti
tennise teetähis

MÄLESTUSEKS

Tiiu Parmas koos
Toomas Leiusega
mängimas segapaari
Eesti tennise 90.
juubeli üritusel.

kõige tahtejõulisemad võitlejad, kõige
kauem tipus püsinud Eesti tennisistid.
Lõpetas ju Tiiu kärjääri 36 aastasena,
kuuludes veel siis N. Liidu klubide karika võitnud naiskonda! Mis veel? Külmaverelisus ja aus võitlus oma koha
eest tennises. Tiiut oli väga raske tasakaalust välja viia. Ka kõige raskemates
olukordades oli alati optimistlik ja heatujuline. Tema äärmine tagasihoidlikkus, heatahtlikkus, sõbralikkus ja
armastus oma õpilaste ning mängukaaslaste vastu on teinud temast mälestusväärse inimeste südametes. Rõõm
on tõdeda, et tänagi on tennise juures
erinevates rollides kümneid inimesi,
keda Tiiu on õpetanud tennist mängima
ja kellele jaganud oma tennisearmastust. “ Lahkunud on suur tennisist.

Kartmata suuresõnalisust, võib väita, et Tiiu Kivi-Parmas jättis Eesti tennisesse
sügava jälje. Samavõrd kui saavutused, võlus tema isiksus. Teade tema lahkumisest
mõjus nii ebaõiglasena.
Tekst: Jaan Jürine

Fotod: Lembit Peegel, Peeter Langovits(Postimees)

T

iiu Parmase lapsepõlvekodu oli
Nõmmel. Tema mängukaaslased
olid enamasti poisid. Võimalik, et
just sellest keskkonnast pärines tüdruku
võitlusvalmidus ja oskus enda eest seista. Eesti naismängijaist oli Tiiu Parmas
kindlasti kõige võitluslikum mängija,
kes ei kinkinud vastasesele ainsatki
punkti.

Erakordse
võitlusvaimuga
võistkonnamängija
Eesti tennise kuldajastul 60-ndail aastail, mis langes kokku Parmase parimate mängija-aastatega, oli Tiiu kõigil
võistkonnavõistlustel koondises lüli, kes
aitas hoida mängumeeleolu ja võitlusvaimu.
Sellel kümnendil nautis Eesti tennis
meedia ja spordisõprade imetlust. Tiiu
Parmas oli Eesti naiste koondise esinumber. Tal oli suur osa kõigis Eesti
koondise suurvõitudes, mis algasid tema jaoks esikohaga 1961. aasta N. Liidu
võistkondlikel meistrivõistlustel.
„Tiiu oli äärmiselt hea võistkonnamängija, kindel igas olukorras. Tema
juba ei murdunud,“ väidab Parmase –
neil aastail Kivi – koondise- ja klubikaaslane Eerik Kedars. „Juhtub, et
eraelus mõned mängijad omavahel ei
klapi, tõrjuv suhtumine võib kandub üle
väljakule. Tiiu ei lubanud endale sellist
suhtumist kunagi: ükskõik kellega ta
paaris pidi mängima, ei teinud ta endale
järeleandmisi.“
Hilisem abikaasa, viiel aastal N. Liidu
esikümnesse kuulunud Jaak Parmas
meenutab, et mõnelgi korral mängisid
võistkondliku matši otsustava segapaarismängu Tiiu ja Toomas Leius.
„Olen kuulnud hinnanguid, et tagajoonemängijana polnud Tiiu hea paarismängija. Kuidas ta siis erinevate partneritega on suutnud võita tähtsaid kohtumisi ja esikohti turniiridel?“ muigab
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Jaak Parmas.

Jaak Parmas: Tiiu oli
võrratu abikaasa.
Jaak Parmas ütleb abikaasast
kõneldes mõnigi kord: võidud või saavutused polnud talle kunagi kõneaine.
Mis oli oluline? „Tiiu meeletu tennisearmastus. Kõige õnnelikum oli ta väljakul.
Ta ei suutnud kunagi öelda kellelegi EI,
kui teda kutsuti mängima, isegi siis kui
talle oli antud viimased elukuud.“
Kahe tennisemängija abielust sündis
kolmaski. Tütar Mari-Liis jäi pere
Soome-perioodi järel sinna elama. Täna
on ta Tamperes tennisekooli juht ja
jätkab mängimist. 2010. aastal tuli ta

seenioride MM-il 35+ vanuseklassis
hõbemedalile ja aasta hiljem Soome
seenioride sisemeistriks naispaarismängus.
„Meie perel oli tennis elustiil. Ükski
päev ei möödunud tenniseuudiste
uurimiseta, ülekannete vaatamiseta ja
nende analüüsita, omadele tuliselt
kaasaelamisega, sageli ka mängijatele
ja treeneritele omapoolsete nõuannete
jagamisega,“ meenutab Jaak Parmas.
„Tiiu oli võrratu abikaasa. Tippsportlasena harjutas ta selle aja kohta suurte
koormustega - kaks korda päevas. Kuid
vaatamata sellele oli kodus alati kõik
korras ja maitsev soe toit iga päev laual.
Kõike suutis ta teha armastuse ja andumusega.“
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1968. aasta meistrina muutus Parmase positsioon Liidu koondises nii
kindlaks, et järgmisel aastal pääses ta
esimestele suurematele välisturniiridele. 1969. aastal mängis ta Itaalia
lahtistel, Monte Carlo turniiril ja French
Openil, kus jõudis 16 parema hulka,
kaotades siis tippu kuuluvale inglannale
Ann Haydon-Jonesile.
Wimbledoni Parmast ei läkitatud.
„Pääsesin sinna turistina. Mõned
tüdrukud imestasid: „Miks sa ei mängi?
Mängima pandi Marina Tšuvõrina, kes
oli aktiivsema stiiliga. Kahju muidugi.
Aga Jaak tegi just Wimbledonis mulle
abieluettepaneku,“ on Tiiu Parmas ise
öelnud.

Korraldas kodus eesti
toitudega meeleolukaid
kohtumisi
Parmased olid seotud ka treeneritöö
kaudu. Kuigi Jaak Parmas polnud kunagi ametlikult abikaasa treener, arutati kodus läbi kõik treeningud ja
võistlused „Nii see kujunes. Mängija
tegi Tiiust tema vend Leo Kivi, minu
roll oli toetada teda võistlustel ja kaitsta
telgitaguse võitluse ülekohtu eest,“
märgib Jaak Parmas, kes pärast pausi
tunnistab, et võib-olla pidanuks Tiiu
treener olema siiski Evald Kree.
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Küsin Parmaselt otse, kas selles tunnistuses peitub iroonia. „Siiski mitte.
Tiiu karjäär oleks kindlasti veel säravam olnud, kui Kree olnuks oma Moskva-sidemetega mänedžeri rollis.“ Tiiu
Parmas on ise öelnud, et Kree oli üleliidulises treenerite nõukogus vastu tema
Wimbledoni-lähetusele.
„Piinlik tõdeda, kuid olime ühed
vähesed, kes vähendasid Kree ainuotsustamise kirge Eesti tennises. Seda
võimaldas meie pikaajaline ja küllaltki
edukas mängimine Moskva rahvusvahelistel turniiridel, võidud Dünamo
üleliiduse koondise liikmena ja Eesti
koondisega ning lõpuks treeneritöö
Dünamo üleliidulise koondisega.
Vaatamata pakkumistele ei hakanud me
KGB agentideks välismaale pääsemise
nimel,“ täiendab Jaak Parmas ja lisab
detaili.
„Tiiu kodused vastuvõtud Tallinnasse
saabunud treeneritele saavutasid üleliidulise kuulsuse. Ka Soomes, kus pole
eriti kombeks kutsuda mängukaaslasi
koju, korraldas Tiiu eesti toitudega
meeleolukaid kohtumisi. Kõik see viis
lõpuks äratundmiseni, et peab paika
tõsiasi: võõrsil armastatakse ja peetakse
inimesest paremini lugu kui kodus!“
Tiiu kogu elu oli pühendatud tennisele „Selles suhtes paneksin ta Leiuse
kõrvale. Mõlemad olid Eesti tennise

Tiiu Parmas
18. detsember 1943 – 23. august 2011
Jõudis kaheksandikfinaali
French Openil 1969.
Pronksmedal EM-võistlustel
üksikmängus ja hõbe paarismängus (1969), kuld paarismängus (1970).
Üliõpilaste maailmameister
nii üksik- kui paarismängus
(1970).
Eesti parima naissportlane
(1970).
N Liidu meister üksikmängus
1968, hõbe 1972, pronks 1965
ja 1969. Meistrivõistlustelt 10
medalit.
Kuulus N Liidu edetabeli
esikümnesse 1962-1970 ja
1972-1974.
Võitis ajavahemikul 1962-1979
Eesti meistrivõistlustelt 41
medalit.
Kuulus 136 korda Eesti
koondisse.
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päevakorral

Margit Rüütel
sõidab Kia Souliga
Eesti tennisenaiskonna liige Margit Rüütel pikendas septembri algul lepingut oma
senise toetaja Kia Autoga ning sai Kia Souli aastase kasutusõiguse.

M

Tekst: ajakiri Tennis

argit Rüütli kinnitusel on Kia
toetusest talle suur abi. „Lisaks
motiveerib see mind edasi pingutama ning püüan jätkata rahvusvahelistel turniiridel,“ sõnas Rüütel, kes
esialgu on Eesti Federation Cupi kolmanda numbrina koondisele vajalik
mängija. „Mõni aasta on veel vaja
naiskonda toetada.“
Kia Auto juhataja Sven Litvinov ütles,
et firma on pikka aega tugevalt seotud
tennisega ning ka Eestis on seetõttu sobiv seda ala sponsoreerida. „Kia on
Australian Openi peasponsor ning eks

Margit Rüütel ootab
harrastajatest
õpilasi
Tenniseharrastajad, ärge magage
maha võimalust harjutada maailma 200
parema naismängija hulka kuulunud
tennisistiga! Margit Rüütel pakub harrastustennisistidele võimalust tema käe
all löögitehnikat õppida ja muid vajalikke
teadmisi omandada. E-mailil mruutel@
hotmail.com saab kokku leppida, millises
tennisekeskuses treening läbi viia.
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Fotod: Viktor Burkivski

peab ka kohalikul tasemel kätt pulsil
hoidma, ehkki viimasel ajal on Kia tõusnud etteotsa ka jalgpalli toetamisel,“
sõnas Litvinov.
Kia Souli näol on tegemist umbes
24-25 000 eurot maksva automaatkäigukastiga sõidukiga, mis kasutab diiselkütust. „See on rohkem trendiauto, mida
pole laiades massides kasutusele võetud, kuid reklaamiautona väga sobiv,“
lisas Litvinov.
Rüütli nimi on auto küljele kirjutatud
ning tennisisti sõnul tekitab see elevust.
„Tihti märkan, et näiteks ristmikul rohelist tuld oodates passitakse aknast
sisse, et kes seal roolis istub.
Kuid loodan, et ehka aitan
sellega ka Kiale reklaami
teha,“ muigas Rüütel. „Muidu
on auto linnasõidu jaoks väga
mugav. Ta on väike, ent samas seest üsna mahukas.
Sõiduks väga turvaline.“
Et sponsorite usaldust õigustada, üritab Rüütel lähiajal rahvusvahelistel turniiridel taas edukalt mängida, ent

see pole kerge. „Tänavune hooaeg
ebaõnnestus,“ tunnistas Rüütel ausalt.
„Probleeme oli seljavigastusega ning
väga palju reisida ka ei saa, sest läheb
kalliks.“
Rüütel kurtis, et Eesti lähiümbruses
on vähe 10-15 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniire. „Naiste turniire
Lätis ja Leedus üldse pole. Esialgu olen
plaani teinud järgmise aasta märtsini.
Teen kaaas kahel Inglismaa turniiril,
siis Federation Cupil ning kaks turniiri
Tallinnas,“ tutvustas Rüütel kava.
Lepingu ulatab Margit Rüütlile Kia Auto juhataja
Sven Litvinov.
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Paalma ja Marksoo
Eesti noortemeistriteks,
Burk võitis kahes
vanuseklassis
Augusti keskel peeti Tallinnas Tere tennisekeskuses Eesti noorte meistrivõistlused,
kus peeti palju huvitavaid mänge, leidus ka üllatusi. Et aga võistlusest endast on juba
üle kolme kuu möödas, siis piirdume peamiselt tulemuste ja fotodega.

E

Tekst: ajakiri Tennis

Fotod: Viktor Burkivski

smalt pidasid turniiri vanuseklassid U10, U12 ja U16 ning seejärel U14 ja U18. Selline süsteem võimaldas paljudel
mängijatel kaasa teha ka kahes vanuseklassis (loomulikult ei saa vanem laps mängida nooremas klassis, ent 14-aastane võib ju U16 klassis osaleda). Rõõmustav oli tõsiasi, et meistrivõistlusteks registreerus nii palju noormängijaid,
et osa neist isegi ei mahtunud tabelisse – seda muidugi kahjuks.
Enne lühikokkuvõtet mainime, et meistrivõistlustelt puudusid kolm favoriiti – Kenneth Raisma, Christopher Robin Klettenberg ja Erika Hendsel, kes olid seotud Tennis Europe rahvusvaheliste turniiridega. Kõik kolm võinuks saada medaleid
nii U14 kui ka U16 klassis.
Kahekordseks üksikmänguvõitjaks tuli vaid Birgit Burk, kes oli parim nii 14- kui ka 16-aastaste seas. Hendrik Inno jõudis
samades vanuseklassides kaks korda finaali.
Kõige vanemas klassis (U18), mille võitja teenib ka auga Eesti noortemeistri tiitlit, tulid võitjateks Eva Paalma ja Marek
Marksoo. Paalma sai finaalis Tatjana Vorobjovalt tulemusega 2:6, 6:4, 6:4 revanši kaotuse eest Eesti meistrivõistlustel.
Seega ei tulnud Eesti täiskasvanute meister Vorobjova tänavu noortemeistriks! U16 klassis Vorobjova kaasa ei teinud.
Marksool polnud vajalikke edetabelipunkte ning ta pidi avaringis kohtuma Eesti täiskasvanute meistrivõistluste pronksmedaliomaniku Taavi Annusega. Marksoo võitis 6:4, 6:1 ja käis kogu tee kindlalt lõpuni, alistades finaalis Markus Kerneri
6:4, 6:2.
Birgit Burk

Marek Marksoo

Tulemused
Kuni 10-aastased. Tüdrukud, üksikmäng: 1. Sofia Tšeklistova (AOTK), 2. Carol Plakk (EKSM, Audentes),
3. Saara Orav (TK Fellin) ja Helena Narmont (USTA).
Poisid, üksikmäng: 1. Oskar Irdoja (AOTK), 2. Alexander Georg Mändma, 3. Gregor Marius Kliimask
(Avantage TK, Audentes) ja Hans Alasi (TK Alta).
Kuni 12-aastased. Tüdrukud, üksikmäng: 1. Maileen Nuudi (EKSM), 2. Anette Mäelt (EKSM), 3. Maria
Elena Pliznik (EKSM) ja Yvonne Pärn (Pärnu Kalevi TK). Paarismäng: 1. Anette Andresoo (EKSM) ja Maria
Lota Kaul (AOTK).
Poisid, üksikmäng: 1. Siim Troost (AOTK), 2. Henri Nael (Pärnu Kalevi TK), 3. Karl Magnus Vuuk (Nõmme
TK) ja Mark Mägi (AOTK). Paarismäng: 1. Mark Mägi ja Karl Magnus Vuuk.
Kuni 14-aastased. Tüdrukud, üksikmäng: 1. Birgit Burk (TC 2000), 2. Liisa Pajumets (EKSM), 3. Annela
Pajumets (EKSM) ja Jana Kuzovkova (TC 2000). Paarismäng: 1. Birgit Burk ja Jana Kuzovkova.
Poisid, üksikmäng: 1. Mattias Siimar (AOTK), 2. Hendrik Inno (Rakvere TK), 3. Oskar Lusti (Avantage TK)
ja Artur Erik Lindmaa (TK Tartu). Paarismäng: Mattias Siimar ja Kristofer Siimar (AOTK).
Segapaarismäng: 1. Jana Kuzovkova ja Kristjan Tamm (TK Tartu).
Kuni 16-aastased. Neiud, üksikmäng: 1. Birgit Burk (TC 2000), 2. Elisa Mai Koonik (USTA), 3. Lisanna Pihlak (EKSM) ja Jana Kuzovkova (TC 2000). Paarismäng: 1. Birgit Burk ja Jana Kuzovkova.
Noormehed, üksikmäng: 1. Alan Braschinsky (TK Tartu), 2. Hendrik Inno (Rakvere TK), 3. Kert Kilumets
(Audentes) ja Auris Mikk (TK Alta). Paarismäng: 1. Hendrik Lutter (TK Alta) ja Auris Mikk.
Segapaarismäng: 1. Lisanna Pihlak ja Karl Kiur Saar (TC 2000).
Kuni 18-aastased. Neiud, üksikmäng: 1. Eva Paalma (USTA), 2. Tatjana Vorobjova (TC 2000), 3. Kadi Ilves
(USTA) ja Lisanna Pihlak (EKSM). Paarismäng: 1. Eva Paalma ja Tatjana Vorobjova.
Noormehed, üksikmäng: 1. Marek Marksoo (USTA), 2. Markus Kerner (TK Fellin), 3. Henrik Raag (USTA)
ja Anton Pavlov (USTA). Paarismäng: 1. Taavi Annus (TK Alta) ja Markus Kerner.
Segapaarismäng: 1. Tatjana Vorobjova ja Markus Kerner.
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Aasia-reisid tõid Eesti
tennisistidele lõppenud
hooajal edu
Imelik küll, aga neli Eesti tennisisti – Kaia Kanepi, Jürgen Zopp, Anett Kontaveit ja
hilissügisel ka Vladimir Ivanov - saavutasid lõppenud hooajal häid tulemusi Aasias.
On see juhus või seaduspärasus, et mõned mängijad kodunt kaugel säravad?
Tekst: Ants Põldoja

E

nne tennise juurde asumist tuleb
meelde üks sajandi alguse intervjuu endise tippvehkleja Andrus Kajakuga, kes tollal valmistus Sydney olümpiaks. Tema tulemusi uurides
ilmnes, et MK-etappidel oli ta edukas
Venetsueelas, Iraanis ja Austraalias.
Kuid Kajak lükkas intervjuus kategooriliselt tagasi mõttekäigu, et kauged
reisid talle sobivad. „Nii lihtsalt juhtus,
olin heas vormis,“ polnud Kajakul
muud seletust.
Kanepi on juba kogenud reisija ning
ka tänavune edu Aasias – pärast suvist
madalseisu mängis ta suurepäraselt
Tokyos ja Pekingis – pole kuidagi seotud
paiga endaga. Nii kinnitas ka Kanepi
treener Silver Karjus: „Ta sai vigastusest üle ning Aasia turniiride ajaks saavutas hea mänguvormi.“ Karjus lisas,
et Kanepil pole ka kunagi olnud probleeme Aasia niiske kliima või toitudega
harjumisel.
Zopp mängis Aasias järjest kolm
Challenger-turniiri ning jõudis Šanghais
poolfinaali, Ningbos ja Taškendis finaali. Ka Zoppi sõnul tulenes edu pigem
sellest, et jõudis kätte õige aeg, kus ta
oma taseme välja mängis: „Minu keskmine tase on vist tõesti kerkinud. Võidan neid, keda vaja ja kui varem jõudsin
poolfinaalini, siis nüüd finaali. Olen
neid finaalikohti oodanud. Tunnen, et
võin esisaja piiril paiknevate mängijatega tõsiselt rinda pista.“

Foto: erakogu

Kontaveit käis varakevadel KaguAasialik miljöö: Jürgen Zopp (paremal) pärast
Aasias, kus osales kolmel ITF-i
Taškendi turniiri finaali koos võitja Deniss Istominiga
noorteturniiril. Kahel turniiril
Usbeki rahvariietes.
jõudis ta finaali, millest ühe võitis
– punkte juunioride maailma edetabelisse lisandus palju ja enesekindlust suure slämmi noorteturniirideks samuti. Aasia kliima kohta
ütles Kontaveit ajakirja Tennis 17.
numbris nii: „Alguses oli päris
raske, aga umbes kolme päevaga
harjusin ära ja siis oli juba kõik
hästi. Tegelikult mulle meeldib kuuma ilmaga mängida.“
Aasia toidu puhul eelistas Kontaveit olla ettevaatlik, kuid probleeme sellest ei tekkinud: „Õnneks
ms pole toidu osas väga valiv, söön
peaaegu kõike. Võtsime lihtsamaid
toite, milles ise kindlad olime,
muidu ei tea, mida sööd ja siis võib
kõike juhtuda.”
Vähemalt võib Kontaveit olla ka
edaspidi lootusrikas, et kauged
võistlusreisid talle halvasti ei mõju,
kuid Eesti tänavuse üksikmängumeistri Tatjana Vorobjova esimene
pikk turnee Aasiasse läks paraku aia
taha. „Oli vaja proovida üht pikemat
Ent kohe lisas Reimal, et pole kindel,
reisi, sest kui tahame kuhugi jõuda, siis
et
ebaõnnestumine ainult Aasiaga hartuleb valmis olla sellisteks sõitudeks,“
jumatusest
tulenes. „Ta ei olnud alates
ütles Vorobjova treener Redt Reimal.
suve
teisest
poolest heas vormis, nii et
„Kahjuks mõjus Aasia kliima Tanjale
halvasti, ta jäi isegi haigeks. Ka toiduga ainult toidu või palava ilma taha pugeda
ei suutnud harjuda.“
ei saa,“ sõnas Reimal.

Ani vältis turniire Aasias
Maarja Värv, Postimees

Nii kurioosne kui see ka ei tundu, võib Maret Ani osales 14-aastase karjääri jooksul vaid kahel turniiril Aasias – lisaks
Pekingi olümpiale mängis ta korra ka Usbekistanis. „Mulle ei ole kunagi meeldinud Aasias. Olen proovinud seda vältida,
mulle ei meeldinud eriti pikad reisid ja mõte Aasiasse minekust polnud väga ahvatlev,“ avaldab ta. „Mul oli paar korda
juba viisa tehtud, näiteks Jaapani ja India viisad, aga suutsin ikka viimasel hetkel midagi välja mõelda, et ei peaks sinna
minema. Sinna tuli alati kolmeks-neljaks nädalaks, viimasel ajal ma oleks veel pidanud üksinda minema ja ma lihtsalt ei
tahtnud. Lisaks olid Aasia reisid üsna kallid, odavam oli Euroopasse jääda.“
Ka Austraaliasse, USAsse ja Lõuna-Ameerikasse minekuks tuli ju ette võtta pikk reis? „Jah, aga seal mulle meeldis
rohkem. Kui mulle antaks valida, kas lähen puhkusereisile Lõuna-Ameerikasse või kuskile Aasiasse, läheksin ilmselt
Lõuna-Ameerikasse.“
„Samas, kui praegu mind näiteks Balile kutsutaks, ega ma ära ei ütleks,“ lisab ta naerdes.
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Maileen Nuudi –
tiitlivõidu näoga tüdruk
11-aastane Maileen Nuudi tuli tänavu augustis Eesti meistriks 12-aastaste tütarlaste
seas, kuigi mitmed vastased olid temast kuni aastakese vanemad.
Tekst: Andrus Allika

“A

rvan, et Eesti T-12 meistritiitel sel suvel on kindlasti tema
parim turniirivõit,” ütleb
treener Aita Põldma.
“Tüdruk oli ikka hoopis teise näoga,
kui selle tiitli oli võitnud,” kinnitab
Maileeni isa Tiit Nuudi, ise kahekordne
Eesti noortemeister. “Mul on viis last,
ainult Maileen on jäänud tennise juurde
ja ma ei saa salata, et mul on selle üle
väga hea meel.”
Endise Eesti Olümpiakomitee presidendi ja aastaid tenniseliitu juhtinud
Tiit Nuudi puhul ei saa mööda küsimusest, kas isa viis või “vedas” tütre tennisetrenni? “Ma ikka suunasin, aga ei
surunud,” kinnitab isa. “Maileen oli ju
nii väike siis, et trenni teda tuli ikka
viia.” Põldma on olnud Maileeni ainus
juhendaja alates trenni tulekust kuni
tänaseni.
Kas viieaastaselt trennis käima hakata pole mitte liiga vara? Tiit Nuudi sõnul
on tennis ja üldse elu nii palju edasi
arenenud, et üheksa-aastaselt, nagu ta
ise tennisega alustas, siis pole sellel alal
enam mingit lootustki tippu jõuda. “Kui
nüüd üheksa-aastane tuleb tennisetrenni, siis öeldakse talle, et ta on maha
kantud,” naerab isa.
“Ma olen vähemalt iga aasta Maileenilt küsinud, kas talle ikka meeldib tennis,” ütleb Tiit Nuudi. “Seni on ta vastanud, et meeldib. Kui lapsele meeldib,
siis on kõik hästi. Peaasi on see, et vanemad ei hakkaks lapse arengut üle forsseerima. Mõtlen nii mitte ainult tennise,
vaid üldse kogu spordi ja kasvatuse kohta.”
Nii noore mängija nagu Maileen Nuudi puhul ilmselt ei saa üldse rääkida
mingitest tugevatest ja nõrkadest mänguoskustest, elementidest, mida peaks
tingimata arendama, sest iga trenn ja
mäng on õppimine. “Ta on õppinud kiiresti lööke, mis talle meeldivad, näiteks
rabakuid ja lendpalle. Talle meeldivad
treeningud, kus harjutused vahelduvad
ja saab punktidele mängida,” räägib
treener Põldma. “Pidev löökide ja kombinatsioonide kordamine talle nii väga
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ei meeldi.”
“Sellises vanuses ongi mängurõõm
kõige tähtsam,” arutab Tiit Nuudi. “Aga
ma arvan, kui andest rääkida, siis Maileenil on hea tundlik käsi.”
Treenerina Põldma Maileeni lööke ei
kommenteeri, küll aga edasiminekut.
“Ta on iga aastaga stabiilselt arenenud.
Maileen on arukas ja julge, kasutab oma
vanuse kohta väga nutikaid lahendusi
punkti võitmiseks ja mängib taktikaliselt mitmekesiselt,” ütleb noore tennisisti juhendaja. “Tal on õige suhtumine laste võistlussporti, võita tahab
väga, aga kaotus teda nutma ka ei aja.”
Tippu pürgival Maileenil on rahvusvahelistelt turniiridelt oma vanuseklassis rohkem kaotusi kui võite, kuid
11-aastaselt pole sel määravat tähtsust,
kinnitavad treener ja isa nagu ühest
suust.
“Olen seda alati öelnud, et praegu
pole võidud tähtsad. Kui oskad kaotada,
aga samas lõpuni võidelda, endast kõike
anda, siis pole tulemus üldse nii oluline.
Kaotades õpid ka võitma,” selgitab oma
õpetust Tiit Nuudi.
Maileenil on seitse tennisetreeningut
nädalas, osa neist varahommikul enne
kooli. Kas see tähendab selget pühendumust ainult tennisele?

“Maileen on väljaspool tennist ka aktiivne tegutseja, ta oskab hästi uisutada,
ujuda, on mänginud golfi, käis aastaid
peotantsu trennis,” räägib treener.
“Tõsi, tantsust me loobusime, aega
lihtsalt ei jätkunud,” ütleb Tiit Nuudi.
“Vanema õe eeskujul käis ta uisutamas.
Võimlemas ka. Võimlemist soovitan küll
kõigile kui teadmist ja oskust oma keha
eest hoolt kanda. Nagu ka tantsimist.”
Väiksematel vormeliautodel oma
võimekust tõestanud Kevin Korjus ütles
hiljuti välja, et ta tahab mitte üksnes F-1
sarja pääseda, vaid ka seal maailmameistriks tulla. “Kevin ütles väga õigesti – selliseid suuri eesmärke peabki
endale seadma, kui üldse tahad tippu
jõuda,” kiidab Tiit Nuudi. “Meie Maileeniga sellistest asjadest pole küll
rääkinud. Kevin on juba kuhugi jõudnud. Maileen alustab alles oma teed.
Temal on oma valikud – tennis, muusika või midagi muud.”
Maileen Nuudi õpib nimelt muusikakoolis klaverit. “Eesti tennisistidest
kuulub kindlasti Maileen Eesti klaverimängijate tippu,” naerab isa. “Pärast
pikka kooli- ja trennipäeva on ju veidi
klaverit mängida väga lõõgastav tegevus, mis aitab stressi maandada. ”

Tiit Nuudi: Aega on
vähemalt aasta
Kas Maileen Nuudi hakkab elukutseliseks tennisistiks, pürgib maailma naistennisistide esireketiks või ihkab võita mõne Grand Slam
turniiri – vastust ei tea keegi.
Maileeni isa Tiit Nuudi arvab, et selliste sihtide seadmiseks on aega
vähemalt järgmise aasta lõpuni ja et profitennisest rääkida on ikka
väga vara.
“Me ei tea, kas üldse läheme sellele juunioride karussellile,” ütleb
Tiit Nuudi. “Me ei tea, kas Maileenil üldse on tennisetippu jõudmiseks vajalikke füüsilisi eeldusi.”
Ühel Lõuna-Euroopa turniiril mängis Maileen Nuudi vastasega, kes
oli temast üle 25 cm pikem ja palju jõulisem. “Aga ta mängis selle
matši tänu liikuvusele ja võitlejahingele väga hästi, sai vastu küll,”
ütleb isa. “Maileen mingil ajal mõõtis enda pikkust peaaegu iga
päev ja küsis, et miks ma pikemaks ei kasva? Ma ütlesin, et su õed
on 169 cm pikad, küll kasvad nendega sama pikkuseks, pikkus küll
mängu ei sega.”
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Siim Troost: mulle
meeldib endast
tugevamatega mängida
„Olen muidu suhteliselt rahulik, kuid kui üldse ei tule välja ja vastane on ka hea,
lähen ikka närvi ka. Siis lõhun reketit – mõni on päris katkigi läinud, ” tunnistab
noortennisist Siim Troost.
Tekst: Lauri Birkan

D

etsembris 12. sünnipäeva
tähistava Siim Troosti kohta sobiks öelda: välimus võib olla
petlik. Siim on pealtnäha tavaline
11-aastane poiss, kuid hetkest, mil teda
rääkimas kuulete, võite mõttes tema
vanusele 3-4 aastat juurde lisada. Ea
kohta üllatavalt hea analüüsi- ja mõtlemisvõimega Siim võib olla kardetav
vastane kõigile, kes teda alahindavad.
Olgu selle tõestuseks kas või ühel
tänavusel Euroopa U-14 vanuseklassi
ja U12 klassi turniiril veerandfinaalipääs. Oktoobris astus Siim sammukese
kaugemalegi jõudes Soomes, Lohjas
peetud U-12 vanuseklassi 3. kategooria
turniiril poolfinaali. Ja nagu Siim ise
tunnistab, tuli tal kõigil kolmel turniiril kokku minna valdavalt endast füüsiliselt tugevamate mängijatega.
„Mulle meeldibki tugevate vastastega
mängida – sellistega, kes tahavad alati
palli ära lüüa. Oli väga hea tunne, kui
poolfinaali pääsesin,” ütleb Siim, kes ei
eita, et just tänavu on tema arengus
toimunud hüpe. „Ma ei eksi enam nii
palju. Kõik on natuke paremaks läinud.”

Kuulsa onu jälgedes

Treener Aivo Ojassalu:

Tennist on Siim mänginud 6. eluaastast. Mängupisiku hankis ta enese
sõnul onu Ivarilt, kes kunagi Eesti
koondisse kuulus. Nüüd kohtub Siim
onuga sageli nii pingpongi laua taga, kui
ka koduaias asuval kunstmuruväljakul.
„Ma ei saa tema serve absoluutselt
kätte, aga kuna ta ei liigu väga hästi,
siis ma jooksutan teda. Küllap seetõttu
onu servide peale mängida üritabki,”
muigab Siim ja lisab, et ka tema 15-aastane vend mängib väga hästi. „Oleme
suhteliselt võrdsed, sest ta mängis vahepeal jalgpalli.”
Jalgpalli armastab Siimgi. „Käisin
Martin Reimi jalgpallikoolis viis aastat,
kuid tunamullu tulin sealt ära, ehkki

Siim on nupuga poiss. Kui suurem osa noormängijaid
püüab algul matkida kedagi, siis Siimul on alati oma
mõte, mida ta püüab mängus ellu viia ja see meeldib
mulle tema juures kõige rohkem. Tal on alati selge ettekujutus, mida ta tahab ja teiste arvamus teda eriti ei
kõiguta. Samas on kõige ohtlikum aeg ees: praegu nad
mängivad alles lastemängu, aga 14-15-aastaselt, mil
noor peab olema valmis ka tõsist tööd tegema, vaat siis
selgub, kellest tuleb mängija. Siimu mõte jõuda maailmas 100 parema hulka on tegelikult väga korralik eesmärk, sest juba 500 hulka jõudmine nõuab väga tugevat
tööd. On ääretult positiivne, et Siim on realist ning annab
enesele aru – et jõuda pilvelõhkuja tippu ei või ühtegi
trepiastet vahele jätta.
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läks väga hästi,” pajatab Siim, kel lemmikpalluriks David Beckham. Raske
otsuse langetas poiss ise. „Mulle lihtsalt
meeldib tennis rohkem, seal saab rohkem üksinda teha. Jalgpallis nimetatakse seda isetsemiseks.”
Siim kuulub Alo Ojassalu tennisekooli, treeneriks Märt Kivirähk ja teist
kuud ka Aivo Ojassalu. „Mõlemad on
väga head treenerid, kes teineteist
täiendavad,” räägib Siim, kes harjutab
koos nelja kaaslasega. „Teeme väga
palju füüsilist. Kõige raskemad on harjutused, kus tuleb pingutada ja samaaegselt tasakaalu hoida. Näiteks
toenglamang ühe käe ja jala peal.”
Ettevalmistusperioodil teeb Siim viis
trenni nädalas, nädalavahetusel puhkab. Trennid algavad kella 18-st ning
kestavad 1,5-2 tundi. Ka õpingutes ei
tee Tallinna Reaalkoolis käiv poiss enesele allahindlust: viimati sattus tunnistusele viite kõrvala vaid üks neli –
eesti keel. Kehalise tundidesse läheb
Siim alati rõõmuga ning rahvastepallis
või jooksus võistleb ka kooli eest. „Palli viskan täpselt, kuid mitte eriti kaugele. Samas jooksen kõige paremini, “
ütleb Siim, kelle 60 m rekord on 8,89.

Eesmärk jõuda
TOP 100 hulka
Siimu tennise-eeskuju on mustanahaline prantslane Gael Monfils. „Mulle
meeldib tema mängustiil. Ta jookseb
väga palju palle ära ega anna kunagi
alla.” põhjendab Siim, kes ise mängib
sarnaselt. „Kui vaja pallile järele hüpata, siis ma ka hüppan.”
Enne uue vastasega kohtumist püüab
Siim alati eelnevalt tema mängu näha,
et teada, mis ees ootab. Kui see aga ei
õnnestu? „Siis esimesed kaks geimi lihtsalt proovin lüüa mõlema käe alla ja
vaatan, kas ta on osav, “ räägib Siim.
„Keskendun vastase nõrgemale küljele

ja isegi kui jään esimeses setis 0:2 taha,
püüan end rahustada ja aru saada, mida
valesti tegin. Võitlen alati lõpuni ning
ühtegi punkti vabatahtlikult ära ei anna.
Meelt heidan väga harva.”
Aga sinu nõrkused?
„Hakkan kiirustama ja liiga palju
lihtvigu tegema. Füüsis ei ole nii hea ja
tahan kiiresti kõik punktid ära lõpetada
– ei ole kannatust,” vastab Siim. „Olen
muidu suhteliselt rahulik, kuid kui
üldse ei tule välja ja vastane on ka hea,
lähen ikka närvi ka. Siis lõhun reketit
– mõni on päris katkigi läinud.”
Tead mõnda tippmängijat ka kes end
samamoodi välja ela(b)s?
„Jaa. Marat Safin.” Aga John McEnroe? „Ma ei teadnudki, et tema ka,”
imestab Siim.
Siimu suurimad fännid on tema pere,
iseäranis ema-isa, kes käivad mänge
vaatamas. „Mulle see väga ei meeldi, “
teatab Siim. „Kui nad vaikselt vaatavad
on OK, aga kui hakkavad plaksutama,
ajab see mind närvi.”
Enim armastab ta kõva kattega väljakuid ning tagajoonemängu. „Kindlam,” sõnab poiss, kuigi ei eita, et võrgust saadud punkt on magusam. Ta
eelistab eeskätt. „Kui pall tuleb keskele
või isegi natuke tagakäe peale, jooksen
ümber eeskäele,” märgib ta.
Kui enamus tänapäeva lastest veedab
suurema osa vabast ajast arvuti taga,
meeldib Siimule hoopiski malet mängida – peamiselt isaga. „Ta ei ole minust
kõvasti üle, aga praegu veel parem,”
naljatab Siim, kel on kodus on pingpongi laud. „Mängin palju sõprade ja
onuga. Seal olen temaga võrdsem.”
„Eks ma istun ka arvuti taga, aga kui
vaja kellegagi rääkida, siis pigem juba
näost näkku, mitte msn-is,” arvab Siim.
„Tahaksin suurena TOP 100-sse jõuda. Siis võib edasi mõelda. Hetkel tahaks mõne Euroopa noorteturniiri ära
võita.”
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olümpiatennis

Hind ja kvaliteet toovad
Toyota juurde tagasi

Kas Jürgen Zoppil on
olümpialootust?
Eesti parima meesmängija Jürgen Zoppi pidev tõus maailma edetabelis sunnib
küsima: kuhu ta peab kerkima, et teenida pilet Londoni olümpiale? Tuleb tõdeda, et
minna on päris palju maad, aga aega veel veidi jagub.

T

Tekst: Ville Arike (Õhtuleht)

Foto: Scanpix/Postimees

ennise ja jalgpalli olümpiaturniiridel on mõndagi ühist. Kui
enamikel aladest on olümpiamängud nelja aasta oodatuim ja tähtsaim
võistlus, siis tennises ja vutis nõnda
pole. Tennises on tähtsaimad küll neli
suure slämmi turniiri, kuid olümpiaturniir kogub üha rohkem ässade soosingut. Nõnda hindab asja ka Zopp: „Võimalus olümpiale jõuda motiveerib
mind. Samamoodi innustavad slämmiturniirid, kuid olümpia on ikkagi
eriline võistlus.“

Valikukriteerium
suurtele soodsamaks
Niisiis – kui palju tennisiste pääseb
Londoni olümpiale? Vastus on 172 – 86
meest ja 86 naist. Neist üksikmängus
alustab 64 ja 64. Novembri teise nädala
algul asus Kaia Kanepi maailma edetabelis 34. ja Zopp 148. kohal.
Nüüd tähtsaimad kriteeriumid: üksikmängu 56 kohta jagatakse välja maailma edetabeli põhjal. Kuus järgmist
kohta on Rahvusvahelise tenniseliidu
ITF pärusmaa ja veel kaks jagab juba
ROKi wild-card’i komisjon. Ühest riigist ei tohi üksikmängus osaleda üle
nelja mängija.
Need reeglid kinnitas ITF juunikuus.
Varasema statuudi kohaselt pääses
edetabeli põhjal ühes mänguliigis olümpiale 48 mängijat ja 14 lisas ITF ning
üks riik tohtis välja panna maksimaalselt kolm mängijat. Uute reeglitega aheneb geograafia, kuid ilmselt tahab ITF näha võimalikult tugevat
võistlust.

Olgu keerulise jutu lõpetuseks konkreetsed arvud 7. novembri edetabeli
seisuga.
Meeste üksikmängus saaks vana korra kohaselt ITF-i jagatavate kohtade
alusel (kui need antaks selles mänguliigis veel esindamata riigile) viimasena
Londonisse mängija, kelle edetabelikoht jääb 130. kanti.
Uue korra kohaselt aga edetabeli põhjal 69 esimest (riigi kvoodi tõttu jääb
eemale 13 mängijat), kuid ITF-i kohti
jätkuks veel vaid 87. reketile.
Londonisse pääsemiseks peaks Zopp
kerkima edetabelis umbes 80. koha piirimaile. Väga raske ülesanne! Aga mitte
võimatu, kui mehe viimaste kuude arengut vaadata. Elu parimale, 138. kohale
tõusis ta edetabelis oktoobri lõpus.
Aega punkte koguda on tuleva aasta
11. juunini. Zopp teenis palju punkte
sügiseselt Aasia turneelt, kus ta jõudis
kahel nädalal järjest Challenger-taseme

turniiride finaali. Need võistlused jäävad olümpiakvalifikatsiooni arvestusse.

Kanepi ründab
olümpiakulda, mitte
mängudele pääsu
Naiste esireketist Kaia Kanepist
teeme vähem juttu sel lihtsal põhjusel,
et tema olümpialepääs on juba praegu
sisuliselt kindel. Kanepil on maailma
edetabelis koos 1557 punkti, neist
pooled jäävad olümpiale kvalifitseerumist arvestades alles. Parimal juhul
võib Kanepi Londonisse jõuda isegi
juhul, kui ta ei osale enne olümpiat
enam ühelgi turniiril! Praktiliselt piisab
aga veel paarist tavatulemusest.
Aasta lõpus heasse hoogu sattunud
Kanepi sihib mõistagi enamat kui pelgalt olümpiale pääsemine. Nii tema kui
ka kümned teised naised ihkavad tulla
olümpiavõitjaks.

Kas jälle kaks sulgpallurit olümpiale?
Viimastel olümpiamängudel Pekingis oli Eesti sulgpall esindatud Kati Tolmoffi ja Raul Mustaga. Tolmoff
on loobunud, kuid naistest rühivad nüüd Londoni poole Karoliine Hõim ja Laura Vana. Maailma 64. mehe
Musta olümpiakoht peaks juba praegu, pool aastat enne kvalifikatsiooniperioodi lõppu enam-vähem kindel olema.
Naistest asub soodsamal positsioonil Hõim, kes novembri alguseks oli maailma edetabelis kerkinud
94. kohale. Vana hõivas 129. koha. Täpset üksikmängijate arvu olümpial pole paika pandud, see sõltub
paarismängudes osalejatest. Eeldatavalt jääb ühe sugupoole esindajate arv 40-45 kanti, edetabelis on
vaja kerkida umbes 80. koha piirimaile.
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Adidas Group Eesti müügijuht Ago Markvardt vahetas
oma vana auto uue Toyota vastu aasta algul ja sõidab
sellest ajast peale diiselmootori, automaatkäigukasti
ja universaalkerega Toyota Avensis Premium 2,2ga.
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“Olen sõitnud paljude
heade autodega, kuid
hind, kvaliteet ja suhted, tõid tagasi Toyota
juurde,” räägib Markvardt. “Kui võrrelda
Saksa autotootjatega,
siis neilt saab sama raha eest poole vähem.”
Markvardti sõnul
on tema uue auto suur
pluss selle mahutavus.
“Meil on väike laps,
mis tähendab, et pidevalt on vaja vedada kärusid, hälle, igasugu
muid vidinaid ja golfining tennisevarustust.
Kõik see mahub ilusti
pagasiruumi ära.”
Lisaks mahukale
pagasiruumile võlu-

sid Markvardti Toyota sõidumugavus, viimistlus ja disain. Tema jaoks oli oluline
end rooli taga mugavalt tunda.
“Väga hea asi on tagurduskaamera. Sellega harjub nii ära, et
kui ilma kaamerata
auto rooli istuda, siis
ei oska enam sõita,”
tunnistab Markvardt.
“Või otsid käivituseks
nuppu, ega taipa enam
süütevõtit keerata.” 
Väljakule tennist
mängima jõuab Ago
Markvardt korra
nädalas.
Foto Indrek Susi

Vana auto saab vahetada mugavalt uue Toyota vastu
Autoomanikel, kelle auto on 3-5
aastat vana, tuleb sageli soodsam
uue auto soetamine. Toyota
müüjad Elke Auto ja Mustakivi
Auto ostavad teie vana sõiduki
ja kannavad raha uue auto
sissemakseks.

Uue auto kuumakse võib küll jääda samaks, aga rahaline võit tuleb
uue mudeli väiksemast kütusekulust, soodsamast ülalpidamisest
ning uuel autol puuduvatest garantiilistest ning remondikuludest, lubab ELKE Auto müügidirektor Raido Rosenfeld.
Liisinguauto puhul tasub autoTENNIS 4/2011

müüja auto rentniku eest lepingujärgse jääkväärtuse. Sellise vahetuse plussiks on see, et teil on võimalik lisaraha maksmata soetada
uus Toyota. Vahetus on võimalik
ka veel kehtiva lepingu ajal.
Teine võimalus on müüa sõiduk
kokkuleppehinnaga automüüjale,
kusjuures ostetakse kõiki automarke, mitte ainult Toyotat.
Oma praeguse auto väärtuse
saate ilma igasuguse kulu ja kirjadeta esindusest teada ja müügisumma saate kanda uue Toyota osamakseks või liisingu esmaseks sissemakseks.
Mustakivi Auto ja ELKE Auto

teevad mõne tunni jooksul nii autokui ka liisingupakkumise.
“Me oskame soovitada kõige soodsamaid liisingutingimusi,”
kinnitab Mustakivi Auto juhataja
Tanel Teimann. “Ka autokindlustusega seotud küsimused saavad
lahenduse meie salongist. Klient ei
pea käima mööda erinevaid liisingu- ja kindlustuspakkujaid.“
Kasutatud autode hinnad on täna kõrged ning uute sõidukite pakkumised eriti head, seetõttu on õige aeg autot vahetada. Seadke sammud endale lähimasse salongi: Elke Auto leiate Mustamäelt ja Mustakivi Auto Lasnamäelt. 
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Suur samm edasi:
Tere tennisekeskus
avas uue fuajee
Ehkki Tere tennisekeskuse remont – või oleks täpsem öelda uuendamine – kestab
edasi, astuti oktoobri algul suur samm, kui parajasti sisehooaja alguseks avati uus
fuajee ehk sissepääs esiotsast.
Tekst: Ants Põldoja

Fotod: Viktor Burkivski

„E

hkki kõik pole veel valmis,
oli fuajee avamine tõesti
suur samm edasi, sest nüüd
sisenevad kliendid peaukse kaudu nagu
plaan ette nägi. Inimesed hakkavad
meie keskuse lõppvariandiga harjuma,“
rõhutas Tere tennisekeskuse direktor
Dmitri Orlov.
Ametlik avamine peeti 7. oktoobril
ning külalisi oli tulnud palju. „Oleme
tänulikud, et paljud meie kauaaegsed
kliendid leidsid tähtsal päeval aega
meid külastada,“ rõõmustas Orlov.
„Avamine õnnestus hästi. Kohale tuli
nii avaliku elu tegelasi kui ka võimuesindajaid ning kutsutute seas ka Venemaa delegatsioon, kuhu kuulus isegi
kiiruisutamise olümpiavõitja Jevgeni
Kulikov.“
Orlov tunnistab, et ka fuajee avamine
venis venis planeeritust kauemaks, ent
sellel oli ka oma positiivne pool. „Enne
valmimist tuli veel Urmas Sõõrumaal
ja keskuse sisekujundajal Dina
Gontšaroval uusi mõtteid, kuidas kõike
paremaks teha,“ selgitas Orlov. „Fuajee
on ehitatud harmooniliselt, nii et laseb
energial voolata. Siin pole teravaid
nurki, mis vaimu ärritaksid.“
Tõsi, ka peasissekäigu fuajees tuleb
veel täiendusi – oma koha saab seal koSõna saab keskuse direktor Dmitri Orlov.
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„Praegu on siin tõesti rahulikum, ent
mul peab ikka keskuse elust olema ülevaade,“ põhjendab Orlov uue kabineti
asukohta.
Samas oli peauks ja fuajee pindalalt
ainult väike osa sellest, mis Tere tennisekeskusel veel sügiseks valmimata
oli. „Kahekorruseline fitnessikeskus,
mille omanikud hakkavad meilt pinda
rentima, on veel lõpuni ehitamata. Seda
on kokku umbes 1200 ruutmeetrit,“ sõnas Orlov. Samuti pole valmis veel ruumid fuajeest lõuna pool asuvas osas.
Praegu ei oska Orlov öelda, millal õnnestub uuendamine täielikult lõpetada.
Endiselt on probleem finantsides. Linnnavalitsus pole veel otsustanud, kas annab toetust Tere tennisekeskuse
valmimisele või mitte, ehkki ajakirjanduses on juba ilmunud mitmeid artikleid, kus märgitud, et seda raha linnalt
ei tule. „Meie ikka loodame, et saame
toetust,“ sõnas Orlov.
Sõõrumaa on öelnud, et mujal maailmas on riigi esinduskeskused, kus
koondis peab rahvusvahelisi kohtumisi
ning toimuvad ka maa meistrivõistlused,
kõik rajatud avaliku sektori rahadega
ja antud alaliidu käsutusse. Eestis aga
paraku nii pole.

Külaliste seas on ka keskuse arhitekt
Kairi Kirt-Ende (vasakult kolmas).
Ametlik avamine on toimunud!

Tennisekeskuse omanik Urmas
Sõõrumaa uue sissepääsu taustal
kõnet pidamas.

hvik, kus hakatakse valmistama ka
sooja toitu. „Tennisepood tuleb samuti.
Esialgu küll varustust fuajees müüakse,
kuid ainult kõige hädavajalikumaid tarbeid,“ lisas Orlov.
Tennisekeskuse täituvus on endiselt
hea, kuid Orlov loodab, et kliente tuleb
juurdegi. Kuigi jääb mulje, et inimeste
lisandudes ei mahuks autod enam maja
esiukse juurde ära, on see mulje vale.
„Endiselt on palju ruumi maja küljel
asuvas parklas. Ning seal poolel on ka
eraldi sissepääs fuajeesse,“ rõhutas Orlov.
Ehkki paljudele tennisistidele on

mängutingimused ja väljakute kvaliteet
– kuid needki on Tere tennisekeskuses
esmaklassilised! - tähtsamad kui interjöör, loodab Orlov, et ka ilus ja tegus
fuajee üksi toob kliente juurde. „Mõnes
mõttes hakkab fuajee omaette elu elama. Inimesed jalutavad sealt mööda ja
võivad kohvikusse sisse astuda. Kõik
meie külastajad ei pea tingimata olema
tennisemängijad või jõusaali kasutajad.“
Direktori enda kabinet asub hetkel
veel endise sissepääsu juures. Seal on
vaikne tööd teha, ent ometi kolib ka Orlov peatselt uue sissepääsu lähistele.
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Ajalooline hetk: 7.
oktoobril kell 15.49
sisenes Eva Paalma
esimese tennisistina
trenni vastavatud
peasissepääsu kaudu.
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Lilled sisekujundaja Dina Gontšarovale
- nende ulataja Urmas Sõõruimaa
eelistas seekord varju jääda.
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tipptase

Taavi Annus eelistab
arstikutset tennisele
Taavi Annusega intervjuud planeerides olin veendunud, et suuremalt osalt tuleb juttu,
kuidas noormees plaanib minna Ameerikasse ülikooli, et seal tõsiselt tennist edasi
mängida. Ent noormehel on hoopis teised plaanid.

H

HÅG CapisCo puls - Disain koos ergonoomikaga
inimkeha on loodud liikuma, seda ka istudes. Just seetõttu on HÅG loonud töötooli
aktiivse elustiiliga inimesele. Tule proovi uut CapisCo puls tooli standardoffice salongis.
standardoffice | pärnu mnt 139C, Tallinn | www.standard.ee
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Tekst: Eerika Bekker

etkel on Taavil käsil gümnaasiumi viimane aasta Inglise
Kolledžis ja mitte tavalises, vaid
lausa rahvusvahelises õppes, kus kõik
ained on inglise keeles. Kui keskkool
läbi, plaanib noormees minna õppima
Inglismaale. Muuhulgas on ta kandideerinud ka mainekasse Oxfordi ülikooli. Kui kõik läheb plaanipäraselt,
hakkab Taavi õppima arstiteaduskonnas eesmärgiga saada kirurgiks.
Inglismaa ülikoolid on teadaolevalt
karmimad kui Eestis ning arstiks on
vast kõige raskem õppida. Kas võistlusreketi viskab Taavi nurka ning keskendub vaid õpingutele? „Praegusel tasemel ei oleks vist jah väga võimalik.
Ainuke võimalus tennist mängida on
see, mida ülikool pakub,“ jääb Taavi
rahulikuks. Ning noormeest see väga ei
muserda. Taavi otsustas juba 7. klassis,
kui loobus Audentese spordikooli astumast, et temast tipptennisisti ei saa.
Hetkel teeb Taavi trenni viis korda
nädalas kaks tundi päevas ja on sellise
koormusega väga rahul. Samuti meeldib talle treener Bruno Loit, kes ei
olegi nagu treener vaid pigem isafiguur
noortele hoolealustele. „Ta kontrollib,
et kõik teeksid trenni, aga teeb ka ise
harjutusi kaasa,“ räägib Taavi. Bruno
juhendamisel pole noormehel kordagi
tekkinud tunnet, et ta ei taha harjutada
ning tänu mõnusatele ja intensiivsetele
treeningutele ongi tulemused stabiilsed
olnud.
Taavi sattus tennise juurde õe eeskujul ning noormehe esmene treener oli
Rene Busch, tänu kellele sai ta eeskujuks Andre Agassi. Nimelt olid Taavil
tihti trennis seljas sama kollektsiooni
riided kui Agassil ning mingil põhjusel
pani seda tähele Rene, kes siis alati
kommenteeris, et näe Taavi, sul on täna
Agassi 2005. aasta kollektsiooni riided
seljas. Praegu elab Taavi kõige rohkem
kaasa Djokovicile, kes on stabiilne ning
toob meeste tennisesse värskust.
Oma mängustiili hindab Taavi targaks ja ründavaks. Naiste moodi taga-
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Foto: Viktor Burkivski

joonelt tagudes on vastast üle mängida
raske. „Ega ma ka kogu aeg ründa.
Ootan, millal võimalus avaneb ja püüan
ikkagi ise punkti lõpetada“, arutleb
Taavi. Natuurilt on noormees tasakaalukas ning reketit väga ei loobi.
Samas enne mängu võivad närvid
natuke alt vedada. Tänavustel Eesti
noortemeistrivõistlustel oli seda ka
näha. Kui suve algul toimunud täiskasvanute tšempionaadil pääses Taavi
parima noorena poolfinaali, siis noorte
klassis ei suutnud end esimesest ringist
Marek Marksoo vastu kaugemale mängida. Taavi sõnul on Marksoo kuidagi
eriline vastane: „Närveldasin juba kaks
päeva enne mängu ning ei suutnud rahu
säilitada.“ Loomulikult mängib tennises väga suurt rolli ka õnn ning noorte

võistlustel oli kahju, et nemad just esimesena pidid kokku sattuma.
Praegu on Taavil plaanis lõpetada
edukalt gümnaasium ning treeningutel
käib ettevalmistus suvisteks täiskasvanute Eesti meistrivõistlusteks, mis jääb
noormehe viimaseks suureks turniiriks.
Poisi eesmärk on parandada eelmise
aasta saavutust või siis vähemalt seda
korrata, et saaks medalimehena suurest
tennisest lahkuda ning end haridusele
pühendada. Loomulikult ei jää EMV
Taavile päris viimaseks võistluseks.
Kooliaasta lõppedes ning vaheaegadel
plaanib noormees kindlasti kodus edasi
mängida ja mõningatel turniiridel
osaleda. Nii kaua kui võimalik, kavatseb
Taavi tennist mängida nii ülikooli kõrvalt kui ka tulevikus.
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UUS TENNISEVARUSTUS
SORTLAND TENNISES

Kampsun Challenger
v-neck sweater 74,95 eur
Püksid Challenger
statement woven short
47,95 eur

Kampsun Smash ls
sweater 74,95 eur
Seelik Smash classic
pleated skirt 52,95 eur
Nokk New ws fl visor
19,95 eur

Särk Smash Statement
polo 59,95 eur
Seelik Set point woven
skirt 54,95 eur
Nokk New ws fl visor
19,95 eur
Tossud Wmns nike lunar
speed 3 139,95 eur

Särk Rafa ace masters
crew 74,95 eur
Püksid Ace woven
short 144,95 eur
Tossud Air max
courtballistec 3.3
19,95 eur

Federeri särk RF
Trophy raglan polo
79,95 eur
Püksid Trophy
woven taped short
52,95 eur

Tossud Nike lunar vapor
8 tour 144,95 eur

Kleit Maria Rival knit
dress 144,95 eur
Tossud Wmns zoom
courtlite 2 89,95 eur

Modellid: Mia Nicole Eklund ja Erik Aunapuu

tennis&elustiil

Riho Pihlapuu: tennis
on härrasmehelik ja
emotsionaalne
Ehitusfirma Vesiroos OÜ tegevjuht ja Kohila vallavolikogu aseesimees Riho Pihlapuu
elus on olnud väga vähe nädalaid, mil ta spordiga tegelenud poleks. Tennist on mees
jõudumööda harrastanud juba 15 aastat, tegeledes sellega aina intensiivsemalt.
Tekst: Gerli Ramler

„O

len kogu oma elu mingil
määral sporti teinud – viimased 20 aastat küll harrastaja tasemel,“ sõnab Pihlapuu.
„Nooremana tegin rohkem kergejõustikku, aga kindlasti on üks oluline osa
olnud ka pallimängud.“
Tänaseks on Pihlapuul kolm põhihobi: suvel tennis ja orienteerumine ning
talvel suusatamine – nii murdmaa kui
ka suuskade ja lauaga mägedes slaalomi
sõitmine. „Orienteerumine on mulle
meeldinud juba pikka aega. Nii mõnus
on joosta ja samal ajal imeilusat Eesti
loodust avastada. Soovitan kõigile. See
on hämmastav, kui kauneid kohti on
siinsamas Tallinna lähedalgi,“ jutustab
ta ja meenutab, et nooremana sai käidud
Euroopas mitmepäevastel orienteerumisreisidel, kus hommikuti toimusid
võistlused ja õhtuti ekskursioonid. „Igal
spordialal võistlen eelkõige iseendaga.
Orineteerumises rihin rohkem, kui
palju kilomeetreid tuleb ja palju punkte
saan, mitte ei kõrvuta end teistega.“
Tennisemängimine algas äripartnerite kutsest koos kõksida. Kui Rapla
tenniseklubi loodi, ühines Pihlapuu sellega kohe ning lööb täna hoogsalt kaasa
nii klubisisestel kui ka klubidevahelistel
turniiridel. Hetkel tuleb tal treeneriga
harjutamistunde nädalas keskmiselt
1,5.
„Ka tennises pole võistlemine minu
jaoks esmane. Pigem tekitab heameelt
treeneriga mängides ilus löök ja meeldib mängu härrasmehelikkus ning korrektsus. Võistlusel ununeb sageli tehnika ära ja lähed hasarti – tennis on ju
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nii emotsionaalne,“ jutustab ta. „Samas
mulle meeldib, et tennisemängus pole
võimalik kedagi süüdistada ja keegi ei
saa sind süüdistada. Seda on ka lihtsam
harrastada: helistad sõbrale ja minek!
Korvpallimeeskonda on oluliselt keerulisem kokku ajada.“

Õppimine sünnist
surmani
Olles ka Kohila valla spordikomisjoni
liige, on Pihlapuu kohaliku spordieluga
hästi kursis. „Sel aastal võitis meie
korvpallimeeskond esiliiga ja üleminekumängud, aga jätkab omal soovil siiski
esiliigas. Võrkpall on meil samuti populaarne. Noorte sporditegevus on täna
Kohilas üles ehitatud klubilisele tegevusele, kuigi kaalume spordikooli taastamist,“ seletab ta. „Mõõtu saame võtta
omavahel ka tennises ning 6-7 aastat on
minu korraldada olnud valla tenniseturniir.“
Pihlapuu on lõpetanud Tallinna
Kõrgema Tehnikakooli ehituse erialal,
lisaks Eesti Põllumajandusülikooli ning
hiljuti kaitses ka kutsemagistrikraadi
Tartu Ülikoolis. „Eks see elu ongi üks
õppimine sünnist surmani nagu ütleb
ka Kohila valla kreedo,“ räägib ta ja
lisab, et üheks tema südameasjaks on
peatöövõttu ja üldehitustöid pakkuva
OÜ Vesiroosi juhtimise kõrval ka omavalitsuse edendamine.
„Kõigi kohus on aidata kaasa oma
elukoha arengule. Ma ei ütle, et valla
asjadega tegelemine on lihtne ega ei
võta aega – see on lisategevus ning

võtab ressurssi palju, kuna meie kõigi
ööpäev on siiski ühepikkune. Aga ma
tahan, et minu perel oleks mõnusam
välja minna, mulje kodukohast oleks
hea ning meie haridus, vaba aja veetmise viisid ja infrastruktuur areneks.“

Kommentaar
Donatas Narmont, klubikaaslane
„Kes on andekas, jaksab kõike. Riho on väga aktiivne, jõudes tegeleda nii oma firmaga, toimetada valla
asjadega, reisida ja sportida ning seda kõike väga sügavalt. Kui tema firma Vesiroos OÜ Kadaka Selveri
remontimise lõpetas, läksin huvi pärast vaatama, mis seal tehtud on: pean tunnistama, et super! Olen
tihtipeale leidnud tee Kadaka Selverisse, millest on kujunenud üks mu lemmikpood. See ongi Rihole
omane: kui ta midagi ette võtab, siis korralikult.“
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välja ja ise viisin ka selle koju tagasi,“
muigas Leius. „Sünnipäevaturniiri traditsioon peaks jätkuma ka järgmistel
aastatel.“
Õhtune peoüritus oli Leiuse sõnul
rohkem spontaanne või improvisatsiooniline. Peoõhtu leidis aset Rotermanni kvartali kunstigaleriis ning need
tennisistid, kes ka turniiril osalesid, tulid kohale. Kõrgeim külaline saabus
Venemaalt, Leiuse omaaegne võistluskaaslane, idanaabrite tennise tähtsaim juht Šamil Tarpištšev.
Küsimusele, et miks ta näiteks peamist rivaali Aleksandr Metrevelit ei
kutsunud, vastas Leius: „Ega mina kõiki
külalisi kutsunudki. Nagu ütlesin, korraldas nii võistluse kui peo tenniseliit.
Ise kutsusin ainult sugulasi ja lähemaid
sõpru.“
Veidi rohkem kui kuu pärast sünnipäeva mängis Leius juba superseenioride MM-võistlustel. Teisest ringist
kaugemale ta seekord ei pääsenud, sest

Sünnipäevaturniiri lõpetas segapaarismäng,
kus juubilar koos Maret Aniga mängis Eerik
Kedarsi ja Margit Rüütli vastu.

ka loosiga ei vedanud – esimesena
asetatud Peter Pokorny, kes turniiri settigi kaotamata võitis, tuli teises ringis
vastu.

Ometi tõestab Leiuse praegune mäng
ja entusiasm, et võib-olla järgmisel juubeliaastal seisab ta MMil juba pjedestaalil!

Juubilar ja tema kõige lähedasemad.

Nagu kaks tilka vett? Kui päris täpne olla, on noorpõlve
Toomas Leiuse jalgade töö siiski pisut jõulisem.

Kuidas tähistas
Toomas Leius juubelit?
Loomulikult tennist
mängides!
Tänavu 28. augustil sai 70-aastaseks Eesti tennisekorüfee Toomas Leius.
Alljärgnevast loost ilmneb selgelt, et tennis on juubilarile märksa tähtsam kui
sünnipäeva pidamine.

S

Tekst: Ants Põldoja

el aastal peeti täpselt Leiuse sünnipäeval Tere tennisekeskuse
väljakutel, kus on ka juubilari
enda nimeline areen, tähtpäeva auks
turniir. Nii sai Leius tähtsal päeval teha
seda, mida ta eelkõige armastab ehk
tennist mängida.
Küsimusele, kas ta on ka varem juubelisünnipäevi turniiriga tähistanud,
vastas Leius lihtsalt: „Ma polegi ühtki
juubelit tähistanud, praegune oli esimene kord. Eesti Tennise Liit ja president Urmas Sõõrumaa käisid peale, et
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Fotod: Viktor Burkivski, Scanpix

võiks mingi ürituse teha, aga mul endal
polnud selle korraldamisega midagi
pistmist,“ tunnistas Leius.
Kuid välistatud pole, et Leius võis
mängida tennist ka näiteks 50. või 60.
sünnipäeva ajal. Leiuse esimene juubel
leidis aset poliitiliselt huvitaval ajal –
kaheksa päeva enne tema 50-aastaseks
saamist oli Eesti taasiseseisvunud.
„Sündmusi mäletan, kuid ise olin juubeli ajal Saksamaal. Ei toimunud mingit
sünnipäeva pidamist,“ meenutas Leius,
kes võis ka tähtsal päeval klubi eest

võistlusel mängida.
Seekordne Leiuse juubeliturniir polnudki otseselt võistlus, ehkki punktiarvestust peeti. „Enamasti tulid kokku
seeniormängijad, kuid ka mõned noored
asendasid neid. Me ei pidanud mingit
kindlat tabelit. Kuna aega oli 2,5 tundi,
siis mängisime kohtumisi aja peale
erinevate partnerite ja erinevate vastastega. Hiljem liideti lihtsalt kokku,
kes sai enim võite,“ selgitas Leius.
Võitjaks tuli selle arvestuse alusel
Leius ise. „Nii oligi, et ise panin karika
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USopen

Djokovic üle teiste, naiste
tennises ülim põnevus
Tänavune US Open igavaid hetki ei pakkunud. Esireket Novak Djokovic võitis aasta
kolmanda suurturniiri. Naiste hulgas läksid kõik neli tiitlit erinevatele mängijatele.
Saju tõttu venis turniir jälle päeva pikemaks.

E

Tekst: Jaan Jürine

Fotod: Scanpix

esti mängijaile ei saa US Openi
järelvaates palju ridu pühendada. Jürgen Zopp kaotas valikturniiri avaringis, Kaia Kanepi ja Anett
Kontaveit põhiturniiri teises ringis, üks
naiste, teine neidude konkurentsis.
Turniiri põnevaim mäng oli kahe suure, Djokovici ja Roger Federeri kohtumine poolfinaalis. Wimbledonis maailma esireketiks tõusnud Djokovic näitas,
et tal on valitsejalik haare. Serblane
kaotas kaks esimesest setti, otsustavas
setis oli Federeril seisul 5:3 oma servil
kaks matšpalli, kuid ekskuninga vead
andsid titaanide heitluses võidu ikkagi
Djokovicile 6:7, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5.
Kui meeste turniiril jõudsid poolfinaali neli kõrgeima asetusega mängijat,
siis naiste võitluses märkis terve aasta
täielikku kaost, esile ei tõusnud ükski
staar.

Karje kuninganna järele
Et US Open on tenniseaasta viimane
suurturniir, oleks asja näitlikustamiseks
paslik tuua esile seitse nime. Need on
tänavused nelja suurturniiri finalistid.
Australian Open – Kim Clijsters (Belgia) ja Na Li (Hiina), French Open – Na
Li ja Francesca Schiavone (Itaalia),
Wimbledon – Petra Kvitova (Tšehhimaa)
ja Maria Šarapova (Venemaa), US Open
– Samantha Stosur (Austraalia) ja Serena Williams (USA).
Kõik erinevad võitjad, vaid Na Li
pääses kahel turniiril finaali! Kaks
venelannat, ülejäänud erinevatest rahvustest!
Superootamatu oli US Openi finaali
tulemus. Serena Williams on ju tegevmängijatest kuumim nimi, võitnud
13 suurturniiri üksikmängus ja sama
palju paarismängus. Maailma esireketiks tõusis ta esmakordselt 2002 juulis,
kui praegune liider Caroline Wozniacki
oli alles 12-aastane.
Kogenud tennisesündmuste jälgija
poleks osanud arvata, et austraallanna
Samantha Stosur teeb Serenale ker-
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gesti 6:2, 6:3 tuule alla. Stosuri aktivas
oli enne tänavust US Openit vaid üks
finaalipääs suure slämmi turniiril ning
kaks võitu paarismängus
Teel finaali lõi Williams Viktoria Azarenkat, Ana Ivanovici, Anastassia
Pavljutšenkovat ja edetabelijuhti Caroline Wozniackit. Lõppkohtumises nägime äkki närveerivat Williamsit, kes
pahandas pukikohtuniku kreeklanna
Eva Asderaki peale. Samalaadse, kuid
värvikama skandaali põhjustas Williams tunamulluse poolfinaali ajal.
Trahvgi, 2000 dollarit, oli nüüd palju
väiksem. „Williamsi väljenduslaad ja
sõnavalik olid solvavad. Kuid US Openi
kodukorra järgi ei ole see väga tõsine
vahejuhtum,“ selgitas peakohtunik
Brian Earle. Kuluaarides on nõutud
Serena jäädavat eemaldamist slämmiturniiridelt.
Serena Williams oli silmnähtavalt
häiritud ka pressikonverentsil, tuues
kuuldavale üksikuid silpe, kordusi,
pominaid ja hüüatusi. „Ma annan alati
endast 100 protsenti! Sam mängis eriti

hästi,“ märkis Williams, kinnitades, et
teda vedas alt vilets serv. Asjatundjad
kinnitasid, et Stosur lõi Williamsi tema
oma relvaga. Võidu toonud nimelt serv
ja eeskäsi. Eelmine austraallanna, kellel õnnestus New Yorgis võita, oli kuulus
Margaret Court 1973. aastal.
Stosur pidas finaali oma karjääri
parimaks mänguks. „See oli uskumatu.
Minu põlvkonna mängijad peavad oma
staariks Serenat. Ja teda võita!“ oli väljapeetud Stosur õigustatult uhke.
Kui uskuda Williamsite isa ja treenerit Richardit, ripub mõlema õekse tervis
lausa paelaga kaelas. Mullune hooaeg
jäi Serenal vigastuse tõttu pooleli, tänavu kevadel oli tal salapärane kopsuverejooks. „Ma ei tea, kuidas tal õnnestus
sellest välja tulla,“ kahtleb papi Williams tänaseni. Vanem õde Venus jättis
tänavu US Openi pooleli. „Venus on tõsiselt haige. Mingi lihtlabase külmetuse
pärast poleks ta turniiri katkestanud,“
märkis Richard Williams.
Venus Williams paotas veidi ust: „Mul
diagnoositi Sjögreni sündroom. Nüüd
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tean vähemalt, mis mul viga on.“ Sjögreni sündroom on immuunsüsteemi
haigus, mis põhjustab energiakadu ning
väljendub üldises väsimuses ja lihasevalus. „Olen tüdrukute pärast mures,“
ütles Williamsite sõber, USA tennisist
Andy Roddick.

Djokovic ise ka
jahmunud
Hüpanud poolfinaalis võiduga Federeri üle koerast, ületas Djokovic finaalis
ka saba Rafael Nadali näol: 6:2, 6:4, 6:7,
6:1. Kaotatud kolmas sett ei muutnud
põhijäreldust: uus esireket ületas
eelmise valitseja igas mänguelemendis.
Veel veenvam on kahe kuulsuse
omavaheliste mängude seis. Juhib Nadal 16:13, kuid kõik kuus tänavust mängu võitis Djokovic. Aasta tagasi ennustati, et tänavu jätkub Nadali ja Federeri kahevõitlus, kuid 24-aastane serblane on kõik pea peale pööranud. Taandunud on ka Federer, kes oktoobris
loovutas edetabeli kolmanda koha
šotlasele Andy Murrayle.
Djokovic oli tänavu väga lähedal suurele slämmile, võites neljast tippturniirist kolm. Talle langes veel seitse
turniirivõitu. Ükski ekspert ei keela
tunnustust. „Tuleb tõeks võtta, et Djokovic on viinud meeste tennise uuele
tasemele,“ kiidab McEnroe.
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Mis on Djokovici edu taga? Sekka löövad toitlustusasjatundjad ja koduperenaisedki. Teatakse, et ta kasutab gluteenivaba dieeti, mis andvat rohkem
energiat. Märgitakse, et ta on loobunud
isegi oma lemmiktoidust pitsast. Ööelu
spetsid on täheldanud, et Djokovici ei
nähta enam lõbustuskohtades.
Peiariloomuga serblane magavat korrapäraselt...
Talupojamõistus ütleb küll, et muudatused eluviisis võivad tulla füüsisele
kasuks, kuid ei tohiks mängutaset otseselt mõjutada. Kas teraviljatoodetest
loobumine teeb servi paremaks?!
Tõenäolisem, et Djokovici vaim on
läbi teinud muutuse. Ta ei lähe enam
suurimate staaride Nadali või Federeri
vastu kaotama, vaid on õppinud neid
võitma. Nüüd ta teab, et kõik tipud on
hea mänguga võidetavad. Kindel
psüühika lisab ka mängukindlust!
Djokovici kuuest võidust Nadali üle
oli juba juttu. Federeri vastu juhib ta
tänavu 4:1, mullu jäi sama skooriga
peale šveitslane.
„Kas tõesti keegi arvab, et ma ei ürita Djokovici võita? Ta pole tehniliselt
parem kui mullu, kuid tema enesekindlus on sootuks teine. Niisugust unelmaaastat enam ei tule. Loodan, et suudan
uuesti võidutee üles leida,“ hindab
Nadal praegust seisu.
Samasuguste mõtete käes vaevleb

Federer. „Kus suudan veel võita mõne
tippturniiri? Mu ju pean ometi sellesse
uskuma...“
Mis väljakutseid võiks meile pakkuda
uus tenniseaasta? Lootkem eelkõige
Kaia Kanepile, kes näitas elu mängu
poolteist kuud pärast US Openit. Kaia
läks aasta viimasele tippturniirile trotsist, kuid jäi tervenemisega pisut hiljaks...

US Openi
finaalid 2011
Naised. Samantha Stosur
(Austraalia, 9) – Serena Williams (USA, 28) 6:2, 6:3.
Mehed. Novak Djokovic (Serbia, 1) – Rafael Nadal (Hispaania, 2) 6:2, 6:4, 6:7, 6:1.
Naispaarismäng. Liezel
Huber/Lisa Raymond (USA, 4) –
Vania King/Jaroslava Švedova
(USA/Kasahstan, 3) 4:6, 7:6,
7:6.
Meespaarismäng. Jürgen
Melzer/Philipp Petzschner
(Austria/Saksamaa, 9) – Mariusz Fyrstenberg/Marcin
Matkowski (Poola, 6) 6:2, 6:2.
Segapaarismäng. Melanie
Oudin/Jack Sock (USA) – Gisela
Dulko/Eduardo Schwank (Argentina, 8) 7:6, 4:6, 10:8 (otsustava seti asemel tie-break)
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Mardy Fish päikesepoiss Floridast

Sõbrad, meeskonnakaaslased aga
tihti ka rivaalid.

11 aastat läks Minnesotas sündinud, kuid Floridas üles kasvanud Mardy Fishil
aega, et jõuda oma profikarjääri parimale kohale ATP edetabelis ning tõusta
USA esitennisistiks. Saavutada seda 29-aastaselt on tänapäeva meeste tennises
erakordne.
Tekst: Kristjan Leppik

Fotod: Scanpix

S

elle märkimisväärse saavutuseni
jõudis Fish eelkõige muutes oma
mängu mitmekesisemaks. Varasematel aastatel toetus Fishi mäng
eelkõige tema suurimale trumbile servile ja eestkäele, kuigi see on Fishi
mängu nõrgim külg. Fish püüdis võita
kõik punktid võimalikult kiiresti, laskumata pikematesse pallivahetustesse.
2010 aastal suutis Fish langetada kehakaalu lausa uskumatuna tunduva 14
kilo võrra, mille tõttu paranes oluliselt
tema liikumine, mis võimaldas tal kasutada efektiivselt vasturünnaku taktikat ja väga töökindlat kahe käega
tagakätt.

Mardy alati, et temast saab tennisist,
sellele aitasid kaasa tema vanemad, kes
julgustasid teda valima just tennist.“
Mardy Fishi isa Tom nõustub endise
treeneriga „Ta on kogu aeg olnud suurepärane sportlane, seetõttu ei keskendunud ta tõsiselt tennisele enne kui
alles 15-aastaselt, sest oli edukas ka
golfis, korvpallis ja pesapallis.“ Ehk on
see ka põhjus, miks Mardy Fishil pole
suurtelt noorteturniiridelt ette näidata
silmapaistvaid saavutusi, erinevalt
sõber Roddickust, kes võitis US Openi
ja Australian Openi noorteturniiri.

Talent mitmel
spordialal

Ameerika mäed

Minnesota osariigi Edina linnas
elukutselise tennisetreeneri Tomi ja
koduperenaise Sally pojana sündinud
Mardy Fishi talent oli juba varajases
eas märgatav. 1984. aastal tegi Minnesota TV uudislõigu kaheaastasest poisist
nimega Mardy, kes suudab tagajoonelt
palli üle võrgu lüüa.
Tõelised võimalused areneda heaks
tennisemängijaks avanesid 4-aastasele
Mardyle siis, kui pere otsustas kolida
külmast ja kõledast Minnesotast USA
tenniseparadiisi Floridasse. Seal viis
Fishi elutee teda kokku tulevase parima
sõbra Andy Roddickuga, kellega koos
mängiti samas korvpalli- ja tennisevõistkonnas. „Me piitsutasime trennis
teineteist tagant, tihti lõppes see teineteise peale karjumisega ja mõnikord
läksid ka peaaegu käed käiku, aga see
kõik muutis meid vaid paremaks,“ meenutab Roddick noorusaegu. „See oli
nagu vendade rivaliteet.“
„Ta oli mitmekülgselt andekas,“ lausub Fishi endine treener Stanford
Boster. „Ta oli väga hea golfimängija,
vahetevahel viskas ta nalja, et valis ilmselt vale spordiala. Tegelikult teadis
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Mardy Fishi profikarjääri oleks kõige
parem võrrelda meile lõbustuspargist
tuttavate Ameerika mägedega - kord
liigub kõik tema jaoks üles, siis järsult
alla. Profiks hakkas Fish 18-aastaselt,
tema esimesed hooajad elukutseliste
seas möödusid Challengeri ja Future
sarja turniiridel. ATP edetabeli esisajasse jõudis ta esimest korda 2002.
aasta augustis, esimese ATP turniiri
võitis Fish oktoobris 2003, alistades
Stockholm Openi finaalis kodupubliku
kurvastuseks Robin Söderlingi. 2003.
aastat võibki pidada Mardy Fishi läbilöögi aastaks, sest ta jõudis veel finaali Cinncinnatis, Nottinghamis ja
Delray Beachil ning lõpetas hooaja
edetabeli 20. kohal.
2004. aasta Ateena olümpia oli Fishi
jaoks eriline, sest ta jõudis üksikmängus
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finaali, alistades näiteks Juan Carlos
Ferrero ja Fernando Gonzaleze. Finaal
oli Fishile nagu halb unenägu, sest tuli
vastu võtta kaotus viies setis Nicolas
Massult. Pärast mängu ei kõlanud Star
Spangled Banner, vaid hoopis Tšiili
hümn ning kõige kõrgemal ei lehvinud
USA tähelipp, vaid üks teine sini-punavalge lipp. „Ateena olümpiast jäid valusad mälestused,“ ütleb Fish. “See oli mu
karjääri üks suuremaid õnnestumisi,
kuid samas ka suurim ebaõnnestumine.
Kui jõudis kätte Pekingi olümpia, ei
tahtnud ma seda valu enam uuesti tunda.“
„Ta jõudis võidule nii lähedale, olles
settidega 2:1 ees,“ meenutab Tom Fish.
„Seda kaotust oli raske taluda, kuigi
hõbemedal oli ka fantastiline.“
2005. aastal laskus Fish järsult mäest
alla. Ta vigastas raskelt vasakut rannet,
mis nõudis lause kaht operatsiooni.

Seetõttu suutis ta aasta jooksul pidada
vaid 17 kohtumist ning 2006 veebruaris
leidis Fish ennast ATP edetabelis lausa
341. kohalt. Seejärel hakkas kõik Fishi
jaoks jälle ülesmäge liikuma ning 2007
aasta Australian Openil jõudis ta esmakordselt suure slämmi turniiri veerandfinaali, kaotades seal sõbrale Andy Roddickile. Hiljem on ta jõudnud ka US
Openil (2008) ja Wimbledonis (2011)
veerandfinaali, kuid kaugemale mitte.
Paraku algas Fishile 2009. aasta sügisel taas alamägi, kui raske põlvevigastus surus Fishi nurka, kust polnud
muud väljapääsu, kui lõpetada karjäär
või pühenduda täielikult tennisele, Fish
otsustas tennise kasuks. „See oli moment, kui mõistsin, et olin ennast petnud,“ ütles Fish. „Ma arvasin, et olin
heas füüsilises vormis, tegelikkus oli
midagi muud. Lühidalt öeldes olin väljakul jooksmiseks liiga raske.“ Jälle
leidis Fish end edetabeli teisest sajast,
siis algas otsustav pööre tema karjääris,
kehakaalu meeletu kaotus 14 kilo võrra,
sellest tulenev mängustiili muutus ja
tõus lõpuks ometi ATP edetabeli
esikümnesse ning USA esinumbriks.
Pärast 11 aastat profitennises leiab
Mardy Fish, et kogemus on tema eelis,
kuigi profitennis on rohkem tuntud selle
poolest, et mängijad tõusevad tippu
väga noorelt ja suurem osa neist põleb
hilistes kahekümnendates juba läbi.
„Vanemana ja kogenumana suudad
kindlamalt leida õige tee võitudeni,“
ütleb Fish. „Olen karjääri jooksul
mänginud suurtel turniiridel ja suurtel
staadionitel, ning praegu on mul suur
eesmärk olla edukas nii kaua, kui püsin
selleks veel võimelisena.“

„The Fishheads“
Mardy Fishil on fännirühm, kes kutsub ennast "The Fishheads" ehk
siis maakeeli „Kalapead“. Nad reisivad temaga põhiliselt USA-s
peetavatel turniiridel ja toetavad teda mängude ajal.
„The Fishheads“ on fännid, kes on rohkem meile tuttavad ameerika
jalgpalli või korvpalli mängudelt, palja ülakehaga meeste kõhu
peale maalitud tähtedest saab kokku lugeda „Go Fish!“ Lisaks on
neil tavaliselt peas kummist kalapead ning käte asemel kummist
kalauimed. Nende toetus on nii maruline, et tihti tõmmatakse oma
energiaga ka ülejäänud publik kaasa.
Fishil endal jagub fännide kohta ainult häid sõnu „Nad on väga toredad, kuigi vahel tundub mulle, et asi on rohkem mu perekonnanimes, mitte oskuses tennist mängida.“
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„Mardy on nüüd tõeline professionaal,“ ütleb Fishi praegune treener David Nainkin ja usub: „Tal on veel ees
mitu edukat aastat.“

Fish versus Roddick
Fish on kogu karjääri jooksul olnud
parima sõbra Roddicki varjus. Asjata
pole öeldud Fishi kohta, et ta näeb välja nagu Roddick, kõnnib nagu Roddick,
servib nagu Roddick ja lööb eeskätt
nagu Roddick, aga lihtsalt teeb seda
kõike kehvemini. Seda kinnitab ka
omavaheliste mängude seis, mis on
Roddicki kasuks 9:3.
Kuigi Fish on hetkel Roddickist ATP
edetabelis lõpuks ometi ees, jääb ta tagasihoidlikuks. „Andy Roddick on kogu
mu karjääri jooksul olnud USA number
üks ning jääb selleks ka edaspidi,“ lausus Fish. „Ma ei suuda iialgi jõuda samade tulemusteni, mis tema, olla 10
aastat järjest USA esireket, võita US
Open, jõuda korduvalt slämmiturniiri
finaali. Ta on tõesti saavutanud kõik,
mis mul veel saavutamata on. Seetõttu
jääb tema minu põlvkonna USA tennisemängijate alfaisaseks.“
Muuseas, Roddick oli esimene, kes
Fishi õnnitles, kui sõber temast edetabelis möödus ja USA parimaks tõusis.
Kuid Roddick lisas, et kavatseb selle
„iluvea“ kiiresti parandada.

Mardy Simpson Fish
Sündinud: 9. detsember 1981
Pikkus ja kaal: 188 cm,
82 kilo
Treener: David Nainkin
Parim saavutus tennises: 2004.a. Ateena
olümpia hõbemedal
Koht maailma edetabelis (31. oktoobri seisuga): 9.
ATP turniirivõite: 6
(paarismängus 8)
Parim koht Suure Slämmi turniiril:
veerandfinaal (2007
Australian Open, 2008
US Open ja 2011
Wimbledon)
Karjääri auhinnaraha:
6 205 600 USA dollarit
Reket: Wilson
Riietus ja jalanõud:
K-Swiss
Lemmiklöök: serv
Hobid: pesapall, kantrimuusika, golf, surfamine
Foto: AFP / Scanpix
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Andrea
Petkovic

Petkovici tants vallutab
tennisefännide südameid
Andrea Petkovic on naiste tennises üks silmapaistvamaid isiksusi, kes naerutab
fänne oma kummaliste videode ning võidutantsuga, unistades ise poliitikukarjäärist ja
oma plaadifirma loomisest.
Tekst: Maarja Värv, Postimees

A

ndrea Petkovic ei ole tavaline
tütarlapselik noor naine. Kui
WTA tänavu valentinipäeva ajal
tippmängijatelt uuris, mis muudaks
nende arvates selle päeva ideaalseks,
rääkis Caroline Wozniacki lilledest,
šokolaadist, õhtusöögist küünlavalguses
ning jalutuskäikudest rannal. Aga Petkovic vastas: „Ma vihkan valentinipäeva, see on minu arvates liiga imal. Milline on minu jaoks ideaalne kohting?
Minna kontserdile, hüpata natuke ning
siis õlut jooma.“

Lahkus sünnimaalt
pooleaastasena
Septembris 24-aastaseks saanud
Petkovici karjäär erineb paljude
tipptennisistide omast, alustades kas
või sellest, et ta hakkas profiks alles
2006. aastal pärast gümnaasiumi lõpetamist.
„Ma ei usu, et Rafael Nadal harjutas
kuni 15. eluaastani ainult kaks tundi
päevas nagu mina,“ muigas Petkovic.
„Elasin tavalist elu, lõpetasin kesk-
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kooli ja käisin sõpradega väljas. Sellepärast on tennisemaailmas paljud asjad
minu jaoks endiselt nii uued ja tunnen
end viieaastasena, keda vaimustub iga
asi, mida näeb.“
Kui kõik läinuks nii, nagu soovis Petkovici isa, endine Jugoslaavia Davis
Cupi meeskonna liige Zoran Petkovic,
ei pruugiks me sellist tennisisti nagu
Andrea Petkovic teadagi.
Tänavu jaanuaris tunnistas Zoran
Petkovic, et ta ei tahtnud, et tütrest
saaks profitennisist, kuna ta teadis, kui

raske see maailm on. „Ta oli koolis palju
andekam kui väljakul,“selgitas Zoran
Petkovic. „Ma ei tahtnud, et ta mängiks
ja oleks edetabelis umbes 100. kohal,
see on vaimselt väga raske. Aga eelmisel
aastal jõudis ta 50 parema sekka ja
ütles, et on enamakski võimeline. Lubasin, et püüame koos tippu jõuda.“
Isa soovis, et tütar läheks pärast keskkooli õigusteadust õppima, aga Andreal
olid teised plaanid ja ta sõlmis isaga
kihlveo – kui ta kahe aasta jooksul
edetabelis 50 hulka ei jõua, teeb ten-

Pole väärt võrdlust Grafiga
Andrea Petkovic ei salga, et tema iidol tennises on läbi aegade üks
edukamaid naistennisiste, sakslanna Steffi Graf. Siiski leiab ta, et
tema võrdlemine Grafiga on äärmiselt kohatu.
„Steffi oli minu suur iidol ja juba see on suur au, kui meie nimed on
ühes lauses,“ tunnistas Petkovic. „Aga ma pole Steffi Graf, meie
saavutusi pole võimalik võrreldagi ja ma ei usu, et kunagi tema saavutusi korrata suudaksin. Ma tunnen end halvasti, et mind Steffiga
võrreldakse. Ta oli pikka aega maailma esinumber ja võitis nii palju
turniire.“
Samas tunnistas Petkovic, et tema unistuste vastane oleks just Graf.
„Ta on küll läbi aegade parim, aga huvitav oleks näha, kuidas ma
oma kaasaegse mänguga saaksin vastu tema klassikalisele stiilile,“
sõnas Petkovic.
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tantsida, lisaks tegi tema muusikust
sõber Phil Fill saateks ka laulu.
„See on minu võidutants ja mulle tundub, et fännid ei tule ainult minu mängu vaatama, vaid tahavad ka tantsu
näha. Püüangi fänne lõbustada ega taha
sellega ärritada vastaseid,“ selgitas
Petkovic. „Üldjuhul küsin pärast mängu
lõppu vastasega kätt surudes, ega ta
pole vastu, kui ma pisut tantsin. Või
ootan, kuni vastane on väljakult
lahkunud. Tantsu eesmärk pole vastast
alandada, ma lihtsalt väljendan rõõmu.“
Leidub ka neid, kellele Petkovici tantsimine väga meeltmööda pole. Endine
maailma esireket Maria Šarapova võttis
kevadel Miami turniiri poolfinaalis sel
teemal ka sõna.
Šarapova nägi veerandfinaalis kõvasti vaeva, saades rumeenlanna Alexandra Dulgherust jagu 3:6, 7:6, 7:6, Petkovicist oli ta poolfinaalis parem 3:6, 6:0,
6:2. Mängujärgsel pressikonverentsil
vahendasid ajakirjanikud, et Petkovic
uskus, et Šarapova on pärast rasket
veerandfinaalmängu üsna väsinud. „Ma
ei tantsinud pärast mängu, sellepärast
polnud ma ka väsinud,“ teatas Šarapova.
„Tundsin, et hoopis tema oli väsinud –
ilmselt sellest tantsimisest –, ja kasutasin selle ära.“

Unistab oma partei
loomisest
Siin esitavad Agnieszka
Radwanska (paremal)
ja Andrea Petkovic koos
kuulsat Petko Dance’i. Et
Radwanska võitis, on tal
selleks kuhjaga õigust.

nisega lõpparve.
Kihlvedu läks küll veidi luhta, sest
2008. aasta Australian Openi esimese
ringi mängu avageimis rebestas Petkovic põlvekõõlust, mistõttu jäi tenniseväljakutelt eemale kaheksaks kuuks
ja langes edetabelis 400 seast välja.
Pärast sunnitud vigastuspausi naasis ta
aga tugevamana ning võitis 2009. aasta
suvel karjääri esimese WTA turniiri.
Petkovici taust on üsna kirev – sündis
Bosnia ja Hertsegoviinas asuvas Tuzla
linnakeses serblastest vanemate lapsena, ent kui ta oli kõigest kuuekuune,
kolis pere Saksamaale.
Olukord tollases Jugoslaavias oli ärev
ning kui Petkovici vanavanemate maja
pommirünnakus purustati, oli see viimane piisk karikasse. Amira Petkovic
võttis pisitütre ja pages Saksamaale
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Darmstadti, kus Zoran juba tennisetreenerina töötas. Kui Jugoslaavia lagunes, otsustasid Petkovicid siiski Saksamaale jääda ja Andrea elab siiani
Darmstadti lähedal Griesheimis.
Küsimusele, kas ta on rohkem
sakslane või serblane, on Petkovic alati
vastanud, et tunneb end sakslasena.
„Saan Serbia mängijatega väga hästi
läbi, tegelikult nad narrivad mind üsna
tihti, öeldes, et ma olen rohkem sakslane
kui sakslased ise,“ selgitas Petkovic.
„Kuid usun, et hinges olen serblane,
sest sakslased on üsna tagasihoidlikud,
aga mina emotsionaalne ja särtsakas.“

Kuulus tants sündis
järjekordsest kihlveost
Kuigi Petkovic teenis tähelepanu ka

karjääri esimese WTA turniiri võiduga,
sai temast tõeline staar 2010. aasta US
Openi ajal, kui ta pärast avaringis Nadja Petrova alistamist väljakul tantsima
hakkas. Järjekordne kihlvedu.
„Meil oli treeneriga kihlvedu. Kuna
mul läks enne US Openit kohutavalt
kehvasti ja siis loositi mind veel avaringis Petrovaga kokku, ütles treener,
et kui võidad, pead tegema midagi erilist,“ meenutas Petkovic. „Olin nõus,
sest ei uskunud, et suudan Petrova alistada. Võitsin otsustavas setis 7:6 ja
vaatasin treeneri poole ja mõtlesin, et
teen selle ära, ning hakkasin tantsima.
Kuna olen väga ebausklik, ongi see tants
minuga jäänud.“
Petkovici tants kannab nime „Petko
Dance“ ning tema Youtube’i lehel on ka
fännidele õpetus, kuidas samamoodi
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Lisaks tantsimisele on Petkovic ka innukas blogija, kes ei piirdu üksnes
sõnade ritta seadmisega, vaid teeb aegajalt fännide lõbustamiseks ka videosid,
kus ta astub üles Petkorazzina – see
nimi on tema sõnul auavaldus tänapäeva popkultuurile.
Ta on Youtube’i postitanud videosid
mängijate pidudest, intervjuusid kaasmängijatega ning ka paroodiaid. „Minu
arvates peaksid sportlased olema
meelelahutajad,“ sõnas Petkovic.
Näiteks ühes videos astub ta üles uudisteankruna ja teatab, et Andrea Petkovic on pärast edukat etteastet Wimbledoni turniiril kadunuks jäänud. „Teda
nähti viimati segapaarismängus koos
Marxiga,“ teatas koos Philipp Marxiga
mänginud Petkovic. „See, et ma osalesin segapaarismängus mehega, kelle
perekonnanimi on Marx, ei väljenda
minu poliitilisi vaateid.“
Tegelikult mängib poliitika Petkovici
elus suurt rolli. „Balkani minevikuprobleemide tõttu olen õppinud hindama
Saksamaa poliitilist süsteemi ja vaba
meediat. Kirjutan Frankfurter Allge-
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meine Zeitungis kolumni elust tennisemängijana ja tunnen seeläbi, et olen
osa süsteemist,“ tunnistas Petkovic, kes
on oma suurimate mõjutajatena nimetanud Goethet ja Che Guevarat.
Kui Petkovic 2008. aastal põlvevigastuse tõttu mängida ei saanud, tekkis tal
võimalus tegutseda Hesseni liidumaa
liidri Roland Kochi varjuna. Lisaks astus ta Hageni ülikooli, kus õpib kaugõppes politoloogiat, pärast tennisekarjääri
loodab Petkovic saada sisse Hamburgi
mainekasse ajakirjanduskooli eesmärgiga saada poliitikaajakirjanikuks. Kuid
Petkovici suur unistus on ka luua oma
partei.
„Esialgu unistan oma jutusaatest, mis
oleks noortele suunatud ja poliitilistel
teemadel,“ avaldas Petkovic. „Minu arvates on Saksamaal 25-40-aastased inimesed jäänud täiesti tähelepanuta. See
põlvkond koosneb haritud inimestest,
kel on ometi raske tööd leida. Mul on
palju loomingulisi sõpru ja ma näen kui
keeruline neil on. Võib-olla suudan tennisega teenida piisavalt raha, et unistus
ellu viia ja partei luua.“
Kuidas aga Petkovic üldse poliitikast
huvituma hakkas? „Mida vanemaks
sain, seda rohkem tahtsin teada, mis
Jugoslaavias juhtus ja miks riik lagunes. Lugesin hunniku raamatuid ja
hakkasin hindama Saksamaa poliitsüsteemi, nii selle tugevusi kui nõrkusi,“
jutustas Petkovic. „Kuna elu ei koosne
ainult võtmisest, vaid ka andmisest, tahan läbi poliitika midagi anda. Kui ükskord reketi varna riputan, lähen poliitikasse. Ma ei tea, mis see endaga
kaasa võib tuua, aga kõik on võimalik,
alustades oma partei loomisest ja lõpetades liidukantsleriks saamisest.“

Tahaks olla rokkstaar,
kui oskaks laulda või
pilli mängida
Petkovici huvide hulka kuulub ka
muusika. „Kui mulle antaks võimalus
olla rokkstaar, jätaksin tennise kohe sinnapaika,“ kirjutas Petkovic koduleheküljel. „Kahjuks pole ma andekas laulja
ega oska ühtki pilli nii hästi, et tennisest
loobuda.“
Petkovici sõnul meeldib talle leida
uusi bände, kes pole veel rahvusvaheliselt läbi löönud ning taasavastada
vanu, unustusse vajunud bände. „Minu
unistus on luua oma plaadifirma, mis
annaks võimaluse noortel muusikutel
ennast elatada,“ avaldas Petkovic.
Oma koduleheküljel arutleb Petkovic

ka sel teemal, mis motiveerib teda nii
rängalt treenima ja pidevalt ühest kohast teise reisima.
„Neid emotsioone, mida sa koged tennisemängu ajal, ei saa mitte millegi
muuga võrrelda,» nentis ta. „Olen juba
iseenesest nii elav ja tundlik inimene,
et elan mängu jooksul üle kõikvõimalikke emotsioone – viha, kurbust, pettumust, rõõmu, eufooriat, uhkust ja
õnne. Mõned inimesed hüppavad lennukist alla, mõned vajutavad autoga
sõites gaasipedaali põhja, mõned käivad
suusatamas ja mõned tarvitavad narkootikume, et ekstreemsusi kogeda. Aga
mina tunnen vaid ühe mängu jooksul
kõikvõimalikke emotsioone ja olen väga
õnnelik, et see on ühtlasi mu töö.“
Lõppev aasta oli Petkovici karjääri
edukaim. Ta jõudis kolmel suure slämmi turniiril veerandfinaali ja teenis
karjääri teise WTA turniirivõidu. Ja
murdis esmakordselt maailma edetabelis esikümnesse, tõustes 10. oktoobril
üheksandaks.
„Muidugi tahan olla esikümnes, aga
kõige tähtsam on pidevalt oma mängu
arendada, sest kui sa mõtled ainult
punktidest ja rahast, unustad arengu
ära,“ mõtiskles Petkovic. „Tahan seda
vältida, seetõttu hoolin pigem arenemisest kui edetabelikohast.“
Osade kriitikute hinnangul oleks
Petkovic veel parem tennisist, kui ta
loobuks kõikidest segavatest faktoritest.
„Kui ma ei oleks muude asjadega tegelenud, poleks ma nii heaks saanudki.
Olen mängija, kes ei pea treenima
ainult keha, vaid ka hinge ja mõistust,“
vastas Petkovic kriitikutele.

Andrea Petkovic
Sündinud:
9. septembril 1987
Perekond:
isa Zoran,
ema Amira,
noorem õde
Anja
Pikkus: 180
cm
Kaal: 69 kg
Treenerid:
Zoran Petkovic,
Petar Popovic
Profikarjääri algus: 2006
WTA turniirivõite: 2
ITFi turniirivõite: 8
Karjääri võidud-kaotused: 268-153
Kõrgeim edetabelikoht: 9. (10.
oktoober 2011)
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iseolemise mõnu

Kas WTA finaalturniiril
nägime uue
esireketi sündi?
Naistennisistide aastalõputurniir Istanbulis ehk WTA meistrivõistlused lõppesid
tšehhitar Petra Kvitova võiduga. Paljude tenniseasjatundjate arvates sündis sellel
turniiril järgmise aasta uus maailma esireket.

V

iimase nelja hooaja jooksul on
edetabelit jõudnud juhtida kolm
tennisisti, kel puudub slämmiturniiri võit – Jelena Jankovic, Dinara
Safina ja Caroline Wozniacki. Paljuski
on põhjus selles, et mitmed tugevad
mängijad, näiteks Serena Williams, Kim
Clijsters või Maria Šarapova, olid sunnitud pidama võistluspause.
2011. aasta oli naiste tennises eriline,
tuues ühe hooaja jooksul kolm uut slämmiturniiri võitjat. Wozniacki nende
hulka ei kuulunud. Veelgi enam, ta ei
saanud valitsemisaasta jooksul ühelgi
slämmiturniiril finaali!
„Maailma edetabel ei näita, kes on
parim. See näitab, kes on kõige stabiilsem,“ sõnas Eurospordi kommentaatorina töötav endine tenniseäss Mats Wilander. „Kui kõigil on parim päev, siis
pole Wozniacki maailma parim, kuid kui
võrrelda tippmängijate kehvemaid
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Tekst: Ants Põldoja
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päevi, on Caroline konkurentidest üle.
Me kõik teame, et ta võidab väiksemaid
turniire, samas me ei tea, kas ta on
psühholoogiliselt piisavalt tugev, et
Grand Slame võita,“ lisas rootslane.
Juba enne WTA finaalturniiri lõppu
tõstis Wilander esile Kvitova kui uue
esireketi: „Erinevalt Wozniackist on
Kvitova tõestanud, et on suurturniiride
mängija. Tal on vaja vaid natuke stabiilsust parandada.“
Neljal tugeval turniiril – Dubais, Indian Wellsis, US Openil ja Pekingis –
langes Kvitova välja avaringis. Wozniackit tabas sama saatus vaid Toronto
ja Cincinnati turniiridel, kuid neil kummalgi ei mänginud kuigivõrd paremini
ka Kvitova. Ent kahe suure võidu arvel
jääb Kvitova praegu Wozniackile alla
vaid 115 punktiga ning võib pärast Australian Openit troonile tõusta isegi siis,
kui mõlemad lõpetavad võrdse tule-

musega.

Finaal: ebastabiilsus
või tugev võitlusvaim?
Kvitova kõrval paistis WTA meistrivõistlustel silma veel üks noorema
põlve tennisist – valgevenelanna Viktoria Azarenka, kes maailma edetabeli
kolmandana on kahest eespool asuvast
rivaalist vaid aasta vanem.
Azarenka mäng on tuntud kõikumiste
poolest isegi ühe ja sama kohtumise piires. Hea näide on tema mäng Serena
Williamsiga US Openi 3. ringis. Jäänud
17 minutiga 0:5 taha, asus Azarenka
võitlema, võrdsustas mängu teises setis
ja päästes seisul 3:5 mitu matšpalli, näitas uskumatut tennist. Kuid Williamsil
leidus veel pisut varu ja tie-breakis
pani ta paremuse maksma. Kolme geimi
jooksul aga tundus, et Azarenka on üle-
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Kinosaal & lounge
Koht, kuhu lipsavad märkamatult need, kes võtavad puhkuse tavalisest kinost.
Kuni 40 inimest, mugavusega immutatud nahkistmed ja linnavaatega baariruum.
Endale. Firmale. Seltskonnale.

Lisainfo: www.forumcinemas.ee
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päevakorral

Ana Ivanovic võitis
24. sünnipäeval Bali
„lohutusturniiri“
Naiste tenniseaasta ei lõpeta mitte WTA finaalturniir, vaid hoopis kõlava nimega
võistlus Tournament of Champions, mis peetakse teist aastat Indoneesias Bali
kuurortsaarel. Põhimõtteliselt on aga tegemist lohutusturniiriga neile, kes Mastersile
ei pääsenud.

kaalukalt maailma parim!
WTA meistrivõistluste finaal Istanbulis sellest palju ei erinenud. Nüüd juhtis
Kvitova avasetis 5:0, kuid Azarenka
viigistas 5:5. Vastase ootamatust tõusust
ehmatanud Kvitova suutis uue käigu
leida ja siiski 7:5 võita.
Oli see meeletu võitlusvaim mõlemalt
poolt või siiski ebastabiilsus? „See oli
uskumatu tennis!“ ütles Kvitova pärast
7:5, 4:6, 6:3 võidetud finaali. „Me mõlemad võitlesime kõvasti. Iga geim oli
tasavägine. Võib-olla tähtsatel punktidel olin natuke temast parem.“
Azarenka: „Kurb on kaotada, kuid
olen õnnelik, et jäin alla tšempionile,
kes vääris esikohta. Petra oli uskumatu,
ta tegi tõesti head tööd.“
Tõesti, finaali tase oli kõrge, ent kuidas ikkagi maailma parimate heitluses
võidab viis geimi järjest üks ja siis
teine?

Vigastatud Šarapova
jäi ainsana võiduta
Alagrupimängude tulemusi näete juuresolevast infokastist, eraldi neil ei
peatu. Kahjuks polnud jalavigastusest
tervenenud Maria Šarapova, kes pärast
kaht kaotust tunnistas, et valu pärsib
tema liikumist ning ta on sunnitud turniiri pooleli jätma.
Alagrupist poleks Šarapova niikuinii
edasi saanud, kuid nüüd pääses asendusmängijana väljakule Marion Bartoli, kes võitiski Azarenka! Tõsi, kaotajale see mäng midagi ei otsustanud,
kuid Azarenka sai hurjutada, et otsustavas setis tõsiselt ei võidelnud.
Kui Šarapova poleks mänginud vigasena, jäänuks tõenäoliselt võiduta Na
Li, kes pärast triumfi French Openil
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jalgu alla ei saanudki. Wimbledonis kaotas ta teises ringis, US Openil ja kodusel
Pekingi turniiril esimeses ringis. Hiinlanna 5700 edetabelipunktist 3400 on
kogutud Australian Openil (jõudis finaali) ja Pariisis. Kas Na Li jääbki ühe
hooaja komeediks?
Teises alagrupis, kus settigi kaotamata valitses Kvitova, said ülejäänud
mängijad ühe võidu. Maailma esireket
Wozniacki ei suutnud edasi pääseda,
„surnud ring“ andis parema geimide
vahe tõttu teise koha Vera Zvonarevale,
kuigi venelanna kaotas dramaatiliselt
kolmelt matšpallilt Agnieszka Radwanskale.
Viimases mängus pidanuks Radwanska teenima Kvitova vastu vaid ühe seti,
kuid ta kaotas esimese 5:1 eduseisust.
Kvitova võitles erinevalt Azarenkast
tõsiselt, ehkki seti võinuks ta vabalt
kinkida, sest ka 2:1 võit toonuks kokkuvõttes sama auhinnaraha ehk 1,75 mil-

jonit dollarit, mis ta lõpuks teenis.

Kolm nädalat
täielikku puhkust!
Kokkuvõtteks tasub kiita, et maailma
parimad naismängijad suutsid väsitava
hooaja järel finaalturniiriks end kokku
võtta ja head tennist näidata. Sügisel,
pärast US Openit, tunduvad paljud
tipud eelkõige vaimselt väsinud. Hea
näide: suvel sunnitud võistluspausi
pidanud Kaia Kanepi oli just oktoobris
täis tahtmist ja vaimult värske.
Samas saavad naismängijad meestest
märksa kauem puhata. Lugegem, mida
ütles pärast Istanbuli finaali Azarenka:
„Kolm nädalat ei mingit tennist! Mul
saab olema lõbus, külastan Zürichis
Rihanna kontserti, mida ootan tõelise
põnevusega. Ma ei tea, mida veel kõike
võin teha. Kavatsen veidi aega puhkust
nautida.“

WTA finaalturniiri tulemused
Valge alagrupp: Samantha Stosur (Austraalia) – Maria Šarapova
(Venemaa) 7:5, 6:1, Viktoria Azarenka (Valgevene) – Stosur 6:2, 6:2,
Na Li (Hiina) – Šarapova 7:6, 6:4, Azarenka – Na Li 6:2, 6:2, Stosur
– Na Li 6:1, 6:0, Marion Bartoli (Prantsusmaa, asendas vigastatud
Šarapovat) – Azarenka 5:7, 6:4, 6:4.
Järjestus: 1. Azarenka 2 võitu, 2. Stosur 2, 3. Na Li 1, 4. Šarapova
0. Väljaspool arvestust: Bartoli 1.
Punane alagrupp: Petra Kvitova (Tšehhi) – Vera Zvonareva (Venemaa) 6:2, 6:4, Caroline Wozniacki (Taani) – Agnieszka Radwanska
(Poola) 5:7, 6:2, 6:4, Zvonareva – Wozniacki 6:2, 4:6, 6:3, Kvitova
– Wozniacki 6:4, 6:2, Radwanska – Zvonareva 1:6, 6:2, 7:5, Kvitova –
Radwanska 7:6, 6:3.
Järjestus: 1. Kvitova 3 võitu, 2. Zvonareva 1 (kolme viimase
omavaheliste mängude geimide vahe +4), 3. Wozniacki 1 (-1), 4.
Radwanska 1 (-3).
Poolfinaalid: Kvitova – Stosur 5:7, 6:3, 6:3, Azarenka – Zvonareva
6:2, 6:3.
Finaal: Kvitova – Azarenka 7:5, 4:6, 6:3.
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Tekst: ajakiri Tennis

Foto: Scanpix

šempionite turniirile lubatakse
kaheksa naistennisisti alates
maailma 9. reketist, kelleks seekord oli prantslanna Marion Bartoli,
kuid tingimus osavõtuks on ka: mängija
peab olema aasta jooksul võitnud vähemalt ühe WTA turniiri. 2010. aastal täitis selle tingimuse ka Kaia Kanepi, kes
saanuks Bali turniirile edetabelikohta
pluss Palermo turniirivõitu arvestades,
ent vigastus sundis Eesti esireketi
võistlusest loobuma.
Edetabeli pluss turniirivõidu põhjal
valitakse tegelikult kuus naist ning kaks
lisanduvad korraldajate vabapääsme
alusel. Üks wild card'i teenijaist oli seekord tiitlikaitsja Ana Ivanovic ja lõpuks
just Serbia kaunitar võitiski Tšempionite
turniiri teist korda järjest, tähistades
ühtlasi finaalipäeval 24. sünnipäeva. Ta
võitis lõppkohtumises hispaanlanna
Anabel Medina Garriguesi 6:3, 6:0.
Ivanovic ei kaotanud Balis ühtki setti,
enne alistas ta Roberta Vinci (Itaalia)
6:3, 6:3 ja poolfinaalis Nadja Petrova
(Venemaa) 6:1, 7:5.
„Tundus, et ma ei teinud üldse vigu.
See oli suurepärane mäng,“ ütles
Ivanovic finaali kohta. „Võtan seda turniiri kuidagi pingevabalt ning see aitab
mind. Tulen siia võistlema, ent samas
ka nautima päikest ja randa ning inimesed on siin väga sõbralikud. Tänan
korraldajaid, et nad mulle vabapääsme
andsid.“
Ometi jääb Bali turniirist juurde maik
kui kohatäitest kalendris, paljud naistennisistid on selleks ajaks ka väsinud
või hakkavad neid kimbutama vigastused. Medina Garrigues jõudis finaali
kahe sellise võiduga, kus vastane otsustavas setis loobus. Sabine Lisicki (Saksamaa), kes hispaanlannale poolfinaalis
alla jäi, andis seejärel Petrovale mänguta võidu 3. koha kohtumises, mida
Balis erandlikult peetakse.
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päevakorral

päevakorral
Tšehhide kaks
triumfihetke:
vasakul otsustav
võit, kallistavad
paarismängijad
Peschke ja
Hradecka,
paremal Kvitova
pärast Svetlana
Kuznetsova
alistamist.

Tšehhi naiskonda esindasid (vasakult) Lucie
Šafarova. Lucie Hradecka, kapten-treener Petr
Pala, Kveta Peschke ja Petra Kvitova.

Kvitova ja Tšehhi
naiskond triumfeerisid
Moskvas
Kui 1980ndatel aastatel oli Tšehhoslovakkia naiskond tennises suurvõim, siis tänavu
novembri algul taastasid tšehhid kunagise positsiooni tänu Petra Kvitova erakordsele
vormile hooaja lõpus.
Tekst: Ants Põldoja

N

ädal varem oli Kvitova võitnud
ka WTA finaalturniiri, mida kunagi Mastersiks nimetati. Ajalugu näitas, et viimati enne Kvitovat oli
kahe võiduga (Masters+FedCup) samal
hooajal hakkama saanud ameeriklanna
Lindsay Davenport 1999. aastal. Maria
Šarapova, kes võitis Mastersi 2004.
aastal, ei kuulunud tollal Venemaa FedCupi naiskonda, mistõttu see topeltvõit
arvesse ei lähe.

Venemaa kaks
parimat puudusid
vigastuse tõttu
Aastatel 2004-2008 neli Föderatsiooni
karikat teeninud Venemaa kaotas koduväljakul üldse esimese kohtumise
pärast 2003. aasta poolfinaali, mil jäädi
alla Prantsusmaale. Samas ei olnud
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jõudude vahekord enne finaali selline,
et Venemaa olnuks soosik. Septembri
lõpus jalga vigastanud Šarapova jättis
WTA finaalturniiri pooleli ning mõistagi polnud võimeline aitama Venemaad
FedCupi finaalis.
Kaks päeva enne finaali algust teatas
õlavigastuse tõttu loobumisest ka Venemaa praegune teine reket Vera Zvonareva. “Me ei näe endid soosikuna,”
teatas ka Venemaa naiskonna kapten
Šamil Tarpištšev. “Äsjaste tulemuste
põhjal otsustades on Tšehhi tugevam,
sest meie tüdrukud pole viimaste kuude
jooksul ühtki turniiri võitnud.”
Anastassia Pavljutšenkova, kes pärast
Zvonareva sunnitud loobumist kerkis
vähemalt maailma edetabeli põhjal
Venemaa naiskonna esireketiks, arvas
aga nii: “Federation Cup erineb tunduvalt individuaalturniiridest. Igaüks tun-

neb siin erilist vastutust ja edetabelikohad ei määra peaaegu midagi. Võistkonnavaim otsustab.”
Siiski ei pannud Tarpištšev 20-aastast
Pavljutšenkovat avapäeva üksikmängus
Kvitova vastu välja, sest eelistas kogenumat Maria Kirilenkot, kes sügisel
Aasia turniiridel päris head mängu näitas. Teise üksikmängijana esindas Venemaad Svetlana Kuznetsova, kes FedCupi võidukasse naiskonda kuulunud
aastatel 2004, 2007 ja 2008.

Kvitova tõi kaks võitu,
aga paarismäng
otsustas
Et finaali üksikkohtumiste tulemusi
näete eraldi kastist, ei hakka neil üksikasjalikult peatuma, ent kokkuvõttes läks
nii nagu edetabel eeldas: Kvitova tõi
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Tšehhile kaks võitu, kuid külaliste teine
number Lucie Šafarova teda aidata ei
suutnud.
Järgmine mõttekäik on muidugi
spekulatsioon, ent kui arvestada, et Kvitova võitis nädal varem WTA finaalturniiril kindlalt Zvonarevat ja enda jaoks
aasta tähtsaimas mängus, Wimbledoni
finaalis Šarapovat, võinuks tulemus üksikmängudes olla ka Venemaa parima
koosseisu puhul 2:2. Venemaa tegi küll
teisel päeval vahetuse ja pani Kirilenko
asemel välja Pavljutšenkova, kes võitiski Šafarovat, ent seegi samm ei pruukinud midagi muuta üldseisus.
Venemaa võinuks üldvõidu kindlustada (ehkki taas: kes teab, kuidas sel
juhul lõppenuks Pavljutšenkova ja
Šafarova kohtumine?), kui Kuznetsova
suutnuks teise päeva üksikmängus
hoida Kvitova vastu otsustava seti 3:0
eduseisu. Kuid lugu lõppes sellega, et
maailma teine reket võitis kuus geimi
järjest.
Kvitova tunnistas, et kaotusseisus oli
usk peaaegu juba kadunud. “Esimeses
setis tegin palju vigu, ei saanud oma
mängu käima. Pidevalt tagaajaja osas
on raske olla ning otsustava seti 0:3
kaotusseisus ma enam ei uskunud, et
suudan võita. Siis aga õnnestus Svetlana serv pärast pikka geimi murda ja
see oli matši tähtsaim moment,” rääkis
Kvitova.
Nii otsustas paarismäng, mis tegelikult oligi põhjus, et tšehhitare pisut
soosikuteks peeti. Neil oli välja panna
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Lucie Hradecka kõrval 36-aastane Kveta Peschke, maailma paarismängu
edetabeli teine number. Kuigi venelannad Pavljutšenkova ja Jelena Vesnina
läksid avasetis 4:2 ette, said nad pärast
seda ainult kaks geimi. “Meil polnud
lootustki, tšehhitarid mängisid uskumatult hästi,” ütles Vesnina.
“Petra tõi kaks punkti, kuid vajasime
veel üht. Võitsime kõik koos, sest edu
pannakse kokku väikestest tükkidest.
See on tiimi võit,” ütles Tšehhi kapten
Petr Pala, ehkki Tarpištšev rõhutas, et
vastane võitis ikkagi tänu Kvitova hiilgemängule.

Navratiloval on
FedCupi ajaloos
eriline koht
Koos Tšehhoslovakkia eduga on
Tšehhil nüüd Federation Cupi ajaloos
kuus esikohta (Venemaal ainult neli,
NSV Liit ei võitnud kordagi). Ka varasemaid võite võivad tšehhid pidada
omaks, sest esimese neist (1975) sepistas Martina Navratilova, hiljem olid
peaosas Hana Mandlikova ja Helena
Sukova, kõik pärit Tšehhist, mitte Slovakkiast. Ometi teenis iseseisev Slovakkia karikavõidu enne Tšehhit, kui Daniela Hantuchova juhtimisel saadi esikoht 2002. aastal.
Navratilova puhul on välja tuua ka
üks omapärane fakt – ta on võitnud FedCupi finaali nii Tšehhoslovakkia eest
kui ka tema vastu mängides! Nimelt

1986. aasta finaalis, mis peeti Prahas,
naasis “kadunud tütar” USA koondises
sünnimaale ja aitas koos Chris Evertiga
Tšehhoslovakkia 3:0 alistada.
Korra oli tšehhide finaalivastane ka
NSV Liit, see juhtus aastal 1988, kui finaal mängiti Austraalias (kuni 1994.
aastani oli finaalipaik varem määratud
ning ei olenenud finalistide riikidest).
Tookord alistas esinumbrite mängus
Sukova Natasha Zvereva, tollase NSV
Liidu tõusva tähe. See võit tagas
Tšehhoslovakkiale ka karika.

Federation Cup
2011. aasta finaal: Venemaa – Tšehhi 2:3. Üksiktulemused: Maria Kirilenko – Petra
Kvitova 2:6, 2:6, Svetlana
Kuznetsova – Lucie Šafarova
6:2, 6:3, Kuznetsova – Kvitova 6:4, 2:6, 3:6, Anastassia
Pavljutšenkova – Šafarova 6:2,
6:4, Pavljutšenkova/Jelena
Vesnina – Kveta Peschke/Lucie
Hradecka 4:6, 2:6.
FedCupi senised võitjariigid: USA 17 esikohta (viimati
2000), Austraalia 7 (1974),
Tšehhoslovakkia/Tšehhi 6
(1988/2011), Hispaania 5
(1998), Venemaa 4 (2008),
Itaalia 3 (2010), Prantsusmaa
2 (2003), Saksamaa 2 (1992),
Belgia 1 (2001), Slovakkia 1
(2002), Lõuna-Aafrika Vabariik
1 (1972).
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Eesti võistkond Gdanskis: vasakult Karin Lindmäe, Olesja Ketško, Tatjana Tšistjakova,
Aleksandr Smirnov, Toomas Libene, Vallot Vainula.

divisjonis 15 naiskonda). Mehed mängisid aga madalaimas divisjonis kohtadele 33.-41. Kuid uus süsteem – järgmisel hooajal moodustatakse divisjonid
12 riiki + 12 + ülejäänud, andis tänavuse 33. ja 34. koha meeskonnale õiguse
pääseda otse teise divisjoni ehk 24 parema sekka. Eesti meeskond selle ülesande täitis. Naiskonnal oli vaja pääseda
divisjoni esimesse poolde ehk kohtadele
17.-24. ning ka nemad tulid sellega
toime.

Vainula võit Küprose
esireketi üle tagas
pääsu teise divisjoni

Eesti võistkonnad tõusid
lauatennise EMil
24 parema sekka
Eesti lauatennisevõistkonnad ei mängi Euroopas küll esimest viiulit, kuid oktoobris
Gdanskis peetud EM-võistlused näitasid, et 24 parema sekka on meil siiski asja. Tõsi,
väikese mööndusega: meeskond pääses nii kõrgele tänu soodsale süsteemile.
Tekst: Ants Põldoja

Ü

levaate EM-võistlustest annab
ajakirjale Tennis Vallot Vainula,
kes käis EM-võistlustel mängiva
treenerina. Tema ülesanne oli raskeim:
kui enda mäng läbi, tuli hakata kaaslaste
esinemist jälgima ja neile vajadusel
õpetussõnu jagada.
„Niimoodi kahes isikus tippvõistlusel
viibida pole ideaalne variant,“ tunnistas
Vainula. „Kuid olen mängijakarjääris
jõudnud nii kaugele, et enam paremaks
ei lähe. Vahepeal olin professionaal,
viibisina aastast kaheksa kuud välisklubi juures. Nüüd aga otsustasin Eestisse naasta ning pakkusin ise võimalust, et täidan treeneri rolli. Olen
varem ka mitteametlikult võistkonda
juhendanud, kuid varsti olen võib-olla
ainult treener.“
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Fotod: Marko Männik

Et üks mängija on samaaegselt treener, tähendab ka raha kokkuhoidu. „Kui
lauatennise MM-võistlustel kaetakse
mängijate majutus- ja toidukulud, siis
EM-il mitte. Ühe inimese vähem saatmine tuleb umbes 1000 eurot odavam,“
selgitas Vainula.

Eestil jäi mullune EM
rahapuuduse tõttu
vahele
Eesti koondistel tuli alustada madalaimast divisjonist, sest mullu jäeti
EM-ile sootuks sõitmata. Ka see oli
kokkuhoid, ehkki võib-olla mitte mõistlik. „2010. aasta suvel vahetus alaliidu
juhatus. Eelmine juhtkond lasi asja
käest ära, uutel inimestel polnud õiget

ülevaadet majandusseisust ning otsustati, et kui minna EM-võistlustele, siis
peavad mängijad ise osa kulusid kandma. Kuid enamik lauatennisiste sellisel
viisil kohale sõita ei soovinud,“ rääkis
Vainula.
Ent tänavu oli seis paranenud ja osavõtt EM-võistlustest taastati. „Meie
idee on olla ikkagi rahvusvaheliste alaliitude jaoks pildil. Sel juhul saavad
meie mängijad Euroopa koostööprojektide raames osaled noortelaagris,“ sõnas Vainula.
Et aga paljude riikide alaliitudel oli
endiselt rahapuudus, tuli näiteks
naiskondi Gdanskisse kohale vaid 31
ning Eesti pääses teise divisjoni, sest
kolmandat ei tekkinudki (kõrgemas divisjonis 16 ja niinimetatud Challenge-
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Vainula ja Aleksandr Smirnovi, kes
on mitu hooaega järjest Eestit tiitlivõistlustel esindanud, kõrval kuulus
meeskonda 17-aastane Toomas Libene.
„Meil on selline olukord, et peaaegu igal
aastal tuleb see kolmas liige uus. Eestis
on olnud lootustandvaid noori, ent koolipõlves, kui vanemad sind veel rahaliselt kindlustavad, püsitakse ala juures, kuid hiljem võib see mängija minna
Eesti lauatennisele kaduma. Libenel on
veel kaks aastat koolis käia – ehk läheb
ta selle ajaga nii tugevaks, et tal tasub
rahaliselt ala juurde jääda, see tähendaks pääsemist mõnda välisklubisse,“
rääkis Vainula.
Kui kolmas number tavaliselt punkte
ei too, siis Libene suutis mitu vajalikku
võitu saada. „Tema tulemus oli küll hea,
aga suhtumine kahjuks mitte nii hea,“
tunnistas Vainula. „Noor mängija peaks
haarama võimalusest ja iga vastasega
algusest lõpuni pingutama, aga tema
leidis mõnikord, et see vastane on liiga
tugev, pole mõtet üritada, mõni oli aga
talle liiga nõrk, siis lasi ka kohati lõdvaks. Aga tõsi, et hea tulemuse saavutas
ta sellest hoolimata.“
Vainula ise pidi kõvasti pingutama
tähtsas matšis Küprosega, mis otsustas
pääsu 33.-34. koha mängule ehk ühtlasi
ka teise divisjoni. Küpros alistati 3:2,
Vainula võitis vastaste esinumbrit Marios Yangou'd otsustavas mängus 3:2
viimase geimi 8:10 kaotusseisust.
„Eelmisel MM-il kaotasime nii mina kui
ka Smirnov Yangoule. Nüüd jäi Smirnov
kohe esimeses matšis Küprose kolmandale numbrile alla ning oli selge, et üldvõidu saamiseks pidi keegi meist Yangoud võitma,“ selgitas Vainula, kes tuli
sellega toime.
Viimases matšis kaotati Hollandile
2:3, kuid mõlemad meeskonnad pääsesid Challenge-divisjoni. Alaliidu
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koduleheküljel võeti kokku, et kui
Vainula ja Libene tegutsesid ootuspäraselt, siis Smirnov vedas pisut alt.
Vainula põhjendas seda: „Smirnov ei
leidnud suvel õiget klubi ning ka vigastus tõi teatud pausi. Ta lihtsalt ei jõudnud vormi tõusta.“

Naiskonda vedas
Tatjana Tšistjakova
Naiskonna kindel liider oli Tatjana
Tšistjakova, kes juba koolitüdrukuna
kerkis Eesti esireketiks, seejärel jättis
mõneks aastaks mängimise soiku, kuid
nüüd töötab Aseris treenerina ning Eestis teeb jälle kaasmaalannadele tuule
alla. „Naiskonna olukord on veidi kindlam kui meeskonnal. Tanja on kindel
liider ning 2.-7. koht on Eestis üsna
võrdsed. Kui Tanja toob matšis kaks
võitu ära, siis enamasti saab keegi tema
kaaslastest ka selle vajaliku kolmanda
võidu kätte,“ ütles Vainula.
Seekord mängisid naiskonnas
Tšistjakova kõrval Karin Lindmäe ja

alles 15-aastane Olesja Ketško. „Võimalik, et kogenum Kätlin Latt võinuks olla
naiskonna kolmas number, ent Eestis
peetud mängud näitavad, et ta ei ole
enam Narva noortest tüdrukutest,
Ketškost ja Petrovast, tugevam. Sel
juhul juba parem noorele võimalus
anda,“ leidis Vainula.
Naiskond teenis alagrupis kaks võitu,
millega koht 24 hulgas oli tagatud.
Järgnes kaotus Prantsusmaale, 3:2 võit
Itaalia üle ja 2:3 kaotus Rootsile.
„Naiskonna koht 24 hulgas on üsna loogiline, ehkki Itaaliast me ilmselt tugevamad pole, kuid vastane ei tulnud EMile parimas koosseisus,“ lisas Vainula.
Järgmisel aastal mängib Eesti kuueliikmelises alagrupis. EM-finaalturniiri
ei toimu, vaid tegemist on kvalifikatsioonimängudega, kus kaks viimast
langevad 24 hulgast välja. „Seega ei ole
meie koht 24 hulgas ülejärgmise aasta
EM-iks veel kindel. Kui meeskonnal
loosiga ei vea, on päris raske väljakukkumist vältida,“ arvas Vainula.

Mängiv treener
Vallot Vainula
annab nõu
Olesja Ketškole.
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Kuressaare LTK
Tops kümnes suvine
kokkutulek
Mõtlesin enne selle loo kirjutamist pikalt, kas ja kuidas? Kindlasti on vajalik märkida,
et artikli peamine eesmärk on propageerida rahva seas sportlikku elulaadi. Ja millal
end siis veel tõsisemalt liigutada kui mitte suvel.
Tekst: Gunnar Usin, Kuressaare LTK Tops president

V

iimastel suvedel olen maakonnas
ringi liikudes märganud, et
nädalavahetustel käib nii rannaaladel kui maakodudes totaalne liha
ja kala grillimine. Iseenesest pole see
ju halb, kui inimesed värskes õhus viibivad ja midagi grillivad. Aga samas
räägitakse meedias, et eesti inimene on
liiga paks ja haige (südamehädad, kolesterool jne). Seepärast tuleks nädalalõpu grillimisele kaasata ka sportlik
tegevus. Sealjuures peaksid esikohal
olema sportimine ja mängud, mis nõuavad teatud füüsilist koormust, ning teisel kohal grillimine. Just sellist nädalavahetuse veetmise viisi eelistab ka
Kuressaare Lauatenniseklubi Tops.
Kuressaare LTK Tops on asutatud
aastal 1998. Klubil on 45 liiget, neist 12
on lapsed ja 10 naised, ülejäänud mehed. Klubi viib igal hooajal septembrist
maini läbi 17 erinevat turniiri kõigis
mänguliikides. Omaette turniirid toimuvad ka kuni 14-aastastele poistele ja
tüdrukutele ning kuni 19-aastastele
noormeestele ja neidudele. Klubi osaleb
aktiivselt ka mujal Eestis ja välismaal
toimuvatel turniiridel.
Oma 13 tegevusaasta jooksul on
Kuressaare LTK Tops liikmetele korraldanud suviseid kokkutulekuid. Need
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üritused on toimunud vabas õhus Saaremaa looduslikult kaunites kohtades.
Alustasime aastal 1999
Sõrves Pagila rannas ja
kuna tänavu juulis Laimjala mõisapargis toimunud
kokkutulek oli arvult
kümnes, siis pidasin vajalikuks huvitavast traditsioonist pisut rääkida.
Üritus on loomult väga
sportlik. Alad on valitud
sellised, et olenemata vanusest ja füüsilistest
eeldustest saaksid kõik
kaasa lüüa. Tavaliselt jagatakse osalejad loosi tahtel võistkondadeks, kes
hakkavad mõõtu võtma erinevatel
kergejõustiku ja pallimängu aladel,
samuti rahvalikes mängudes. Olenevalt
ilmast on kokkutulekud kestnud ka mitu
päeva. Halva ilma puhul on alternatiivina lauatenniseturniir. Aga ilm on seda
sportlikku ettevõtmist seni soosinud.
Loetlen alasid, mis kokkutulekutel
tavaliselt kavas. Ehk on midagi kõrva
taha panna. Kergejõustikust on enamasti kavas odavise ja kuulitõuge. Pallimängudest domineerib võrkpall, aga
oleme mänginud ka jalgpalli ja korvpal-

üritab mängija seda spetsiaalselt valmistatud suure puuhaamriga kinni püüda. Väga lõbus ja kaasakiskuv mäng!
Kuid tähtis polegi alade arv ega iseloom,
vaid see, et inimesed saaksid vabas
õhus sportlikult aega veeta ja tunda
seeläbi ühtekuuluvust.
Klubi kokkutulekutel saavad osaleda
ka liikmete pereliikmed, kes lauatennist
ei mängi. Juubelihõnguline kümnes
kokkutulek oli eriline selle poolest, et
esimest korda võtsime rahvalikes män-

gudes mõõtu teise klubiga. Vastaseks oli
spordiklubi Saare Mäng. Kavas oli viis
ala. LTK Tops võitis võrkpalli, õllekastide otsa ronimise ja käbimängu.
Alla jäime tooreste munade viskamises
ja liha grillimises. Viimast hindas samas
toimunud Saaremaa grillimise meistrivõistluste raames Eesti Grilliliidu
žürii. Lõpptulemus seega LTK Topsi
kasuks 3:2.
Kuna kümnendal kokkutulekukul oli
tegemist suurema üritusega, kus osales

mitusada inimest, siis erilise tähelepanu
alla sattus just eelpool kirjeldatud käbimäng. Seda mängisid nii lapsed kui
nende vanemad kui ka pensionärid väsimatult tundide kaupa. Eakad Laimjala
valla mehed lubasid endalegi koju samasuguse mängu teha.
LTK Tops tänab eeskätt spordiklubi
Saare Mäng inimesi sooja vastuvõtu ja
mängudes osalemise eest.

Niimoodi käibki Saaremaal populaarseks saanud käbimäng, mille leiutas Kuressaare Lauatenniseklubi Tops.

Fotod: LTK Tops

li. Kailukal ja Kudjapel oleme mänginud
tennist. Mere ääres olles oleme teinud
teatejookse ülepõlve vees ja rannal,
samuti ka naisekandmise võistlust. Kavas on olnud petanque, lendava
taldrikuga täpsusvisked, odaga täpsusvisked, noolemäng, koroona, jalgrattaga
vigursõit, kuningamäng, mölkky ja
paljud teised põnevad mängud.
Erilise tähtsuse ja populaarsuse on
saavutanud käbimäng, mis olnud ainsana kavas kõikidel kokkutulekutel. See
on klubi enda väljamõeldud mäng. Kuusekäbid lastakse läbi plastist painutatud
veetoru. Otsas, kust käbi välja tuleb,
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Sulgpall

Kas naissulgpallureile
surutakse ükskord ikkagi
seelikud selga?
Rahvusvaheline sulgpalliföderatsioon tuli aasta esimesel poolel välja plaaniga, et
kõik naismängijad peaksid kandma seelikut või kleiti. Seda oldi läbi surumas, kuid
mängijate suure vastuseisu tõttu näidati otsusele viimasel hetkel stopptuld.
Tekst: Ville Arike, Õhtuleht

I

lmselt pole mõtet kalevi alla maetud,
ehkki pärast kevadet pole sellest
midagi kuulda olnud. Kahtlusi ja
kõhklusi on palju, algselt lükati otsuse
jõustumine kuu aega edasi ja seejärel
jäi kõik vanaviisi. Praegused reeglid
lubavad naistel kanda igaühe enda soovi
kohaselt nii pükse kui ka seelikut või
kleiti.
Seelikute-kleitide vastased rõhutasid
peamiselt kaht asjaolu: esiteks püütakse
naiste sulgpalli muuta liialt seksistlikuks ning teiseks ei soovi usu tõttu
niimoodi riietuda moslemid, keda aga
sulgpallimaailmas päris palju.

Fotod: Scanpix/Postimees

Alaliit näeb aeda,
vastased aiaauku
Maailma alaliit nentis, et asja tuleb
täiendavalt uurida ja põhjalikumalt
tegelda. Sulgpalliliidu USA kodanikust
asepresident Paisan Rangsikitpho tõttas
ümber lükkama väiteid, et naissulgpallurite välimust tahetakse muuta seksikamaks.
„Soovime, et naised näeksid välja
naiselikud ja kenad, et naiste sulgpall
muutuks populaarsemaks. Mõned
naised kasutavad riietuses hoopis
meeste rõivastele iseloomulikke elemente ja näevadki välja nagu mehed,“
nentis Rangsikitpho. Olgu märgitud, et
rahvusvahelise sulgpalliliidu 25-liikmelises juhatuses on ainult kaks naist.
Šotlanna, maailma paarismängijate
paremikku kuuluv Imogen Bankier oli
uue korra üks tulihingelisemaid vastaseid. „See on rumal mõte, mida pole
vajalik edasi arendada,“ põrutas Bankier.
Samas lubanuks alaliit kleidi või seeliku all endiselt spordipükse kanda.
„Oleme alati saanud valida seeliku ja
pükste vahel ning ma ei mõista, miks
seda korda muuta oleks vaja. Saan aru
– mängu tahetakse pealtvaatajatele ja
meediale atrak-tiivsemaks muuta. Aga
ma ei usu, et seelik muudaks naiste
välimust esteetilisemaks. Kui naisi
tahetakse näha seelikus, võib ka mujale
minna – selleks ei pea tulema sulgpalli
vaatama,“ lisas Bankier.

Eesti tippe muudatus
ei puudutaks

Ka endine Eesti esireket Kati Tolmoff
mängis seelikus.
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Sulgpalliliidu mõttevälgatuse vastu
astus näiteks ka India rahvuslik naistekomisjon. „Sporti peab võtma spordina
ja vaatama spordina,“ rõhutas komisjon
oma pöördumises, lisades, et kui vaja,

Karoliine Hõim
eelistab seelikut.

saadetakse rahvusvahelisele alaliidule
selleteemaline kiri.
Eesti paremaid naismängijaid Karoliine Hõimu ja Laura Vana poleks muudatus suurt puudutanud. Hõim eelistab
mängida seelikus, Vana kasutab nii seelikut kui ka kleiti.
„Mõlemad on mugavad ja tunnen end
seelikus või kleidis naiselikumana,“
põhjendas Vana valikut. Aga ta lisas:
„Tegelikult on mul hea meel, et otsus
läbi ei läinud. Kui sulle midagi jäigalt
peale surutakse, tekitab see trotsi.
Praegu on meil valikuvabadus, ja see
on kõige parem. Näiteks enamik Aasia
sulgpallureid kasutab pükse.“
Vana lõpetas juba feministlikus võtmes. „Kui naistele surutuks ainult seelikud-kleidid peale, siis tulnuks meestel
ka midagi kohustuslikuks muuta – võibolla käisteta särgid,“ naeris ta.
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Suures koguses
busse müügiks ( 1995-2000.a )
Veoauto ja bussilammutus
Väga suured laoseisud
Asume Tallinnas, Tartus ja Jõhvis
Tel: +372 56222025
Betooni 8, Tallinn
www.truckparts.ee

Sulgpall
Aasta 2011 oli täis sündmusi, muutusi, uusi plaane ja lootusi.
Vahel piisab maailmale teise pilguga vaatamisest ja kõik
mida teed on paremuse poole liikumine!
Oleme siiralt tänulikud klientidele,
treeneritele ja koostööpartneritele.

Ilusat aasta lõppu ja paremat uut tenniseaastat!
Soovib OÜ Pirita Top Tennis

Eesti noortekoondis
teeb kaasa U-17
EM-võistlustel

Pirita TOP TENNISEKESKUS, Regati pst.1 Tallinn, www.toptennis.ee
AVATUD: E-N 8.00-22.00; R 8.00-21.00; L-P 9.00-21.00
Telefon: 639 8814; 555 199 40
TENNISEPOOD – Päkapikkude lemmik!!!
AVATUD: E-R 11.00-18.00, L 11.00-16.00
Telefon 55552220, www.topstop.ee E-pood

U-17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused toimuvad üle kahe aasta:
eelmisel korral võisteldi 2009. aastal Sloveenias, tänavu jagatakse tiitlid Portugalis,
Caldas da Rainhas.
Tekst/Foto: Eesti Sulgpalli Liit

V

õistlused algasid 19. novembril
võistkondliku turniiriga ja sellele
järgneb individuaalturniir, mis
kestab 23.-27. novembrini.
Võistkondlikul turniiril osaleb kokku
28 võistkonda, kes kõik ihaldavad karikat ja Euroopa meistritiitlit. 2009. aasta
finaalis olid vastamisi Taani ja Venemaa
ning tulemusega 3:1 võitis Taani.
Sel aastal on võistkonnad loositud
seitsmesse alagruppi ja ka asetatud on
seitse võistkonda: esimene paigutus on
tiitlikaitsjal Taanil, teine paigutus Venemaal, kolmas paigutus Türgil, neljas
Inglismaal, viies Hispaanial, kuues
Prantsusmaal ja seitsmes paigutus
Poolal.
Eesti võistkond on loositud kolmandasse alagruppi, kus on veel paigutatud
Türgi võistkond ning loositud Rootsi ja
Šveitsi võistkonnad. Esimesena kohtus
Eesti võistkond Türgiga ja seda juba 19.
novembril kell 10 hommikul. Edu Eestile! Eesti võistkonda kuuluvad ja Eestit
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esindavad Kristin Kuuba, Anette Martin, Helina Rüütel, Sander Merits, Sander Sauk ja Heiko Zoober. Eesti koondist
juhendab noortekoondise peatreener
Aigar Tõnus.
Võistkondlikul turniiril mängitakse
igal kohtumisel 5 mängu: tüdrukute üksikmäng, poiste üksikmäng, tüdrukute
paarismäng, poiste paarismäng ja segapaarismäng. Alagrupist pääseb edasi
vaid parim, kes jätkab olümpiasüsteemis.
U-17 EM-võistluste individuaalturniiril osalevad Eesti mängijad kõikides
mänguliikides. Iga riik sai individuaalturniirile välja panna maksimaalselt
kaks mängijat/paari. Kokku osaleb
võistlusel 235 mängijat, turniir algab
23. novembril ja finaalid mängitakse
pühapäeval, 27. novembril. Poiste üksikmängus osaleb kokku 64 mängijat,
eestlastest mängivad üksikut Sander
Merits ja Heiko Zoober. Tüdrukute üksikmängus võistleb 60 mängijat ja Ees-

ti sulgpalluritest mängivad üksikmängu
Kristin Kuuba ja Anette Martin. Poiste
paarismängus võistlevad Sander Merits-Sander Sauk ja Mihkel LaanesRevo Posti. Tüdrukute paarismängus
esindavad Eestit Kristin Kuuba-Helina
Rüütel. Anette Martin mängib paari
koos Austria tüdruku Jenny Ertliga ning
segapaarismängus võistlevad eestlastest Anette Martin-Sander Sauk ja Kristin Kuuba-Mihkel Laanes.
2009. aasta turniiril võitsid üksikmängu taanlane Viktor Axelsen ja hispaanlanna Carolina Marin. Samad
mängijad olid edukad ka 2011. aasta
Euroopa juunioride meistrivõistlustel,
lisaks on Axelsen 2010. aasta juunioride
maailmameister.
Euroopa ootab huviga, kes on nende
mantlipärijad.
Pildil: tagumises reas vasakult Helina
Rüütel, Kristin Kuuba, Anette Martin,
Sander Merits, Heiko Zoober, treener
Aigar Tõnus, esireas Sander Sauk.
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Koduleht - www.vesiroosoy.ee
e-post - vesiroos@vesiroosoy.ee

Meie eesmärgiks on olla tunnustatud ja
usaldusväärne partner ehitussektoris.

KONVERENTSItennis

Juhtimiskonverentsil
mängiti taas tennist
Pärnu juhtimiskonverentsi raames toimus teist aastat järjest juhtide tenniseturniir. Kui
eelmise aasta turniirist võttis osa 8 mängijat, siis nüüd oli osalejaid juba 24.
Tekst: ajakiri Tennis

Fotod: Rainer Ojaste

P

ärast pikka konverentsipäeva
ning enne õhtust üritust ööklubis
Strand oli just tennisemäng
meeldiv vahepala. Osalejate põhjal
moodustati eksperthinnangul 12 paari,
kes kõigepealt mängisid läbi kolmes
alagrupis ning seejärel juba play-offides. Omapärase reglemendi kohaselt
mängiti ajatennist - poole tunni
möödudes fikseeriti hetkeseis.
Alagrupimängudest väljusid võitjatena paarid: Jaano Haidla (Graanul Invest AS)-Hans Alter (GSMvalve), Marco Uuetalu (Amserv Auto AS)-Kuldar
Veere (Rait AS), Rein Loik (Tallinna
Lennujaam AS)-Aivo Adamson (Swedbank AS). Turniiri finaali jõudsid Haidla-Alter ning Helen Veski (Folkia AS
)-Toomas Kuuda (Eesti KaubandusTööstuskoda). Poolfinaalis kindlalt
paari Peeter Saks (Baltcap AS)-Ivar
Dembovski (Rait AS) alistanud VeskiKuuda jäid finaalis siiski 3:4 alla Haidla-Alterile. Kuuda oli ühtlasi turniiri
ainus mängija, kes omal ajal kuulunud
ka Eesti tennise paremikku. Kolmanda
kohaga lõpetasid Loik-Adamson.
Turniiriga jäid osalejad igati rahule
ja loodetavasti korraldatakse taolisi turniire tulevikus veel sagedamini.

Jõuluime Läänemerel

Luba endale kiirel jõuluajal väike puhkus ja tule lähedastega Stockholmi
kruiisile. Tallinki jõululaevadel saab alates novembri keskpaigast nautida
hõrke ning traditsioonilisi jõuluroogi.
Sealt leiab nii tuttavad verivorsti ja seaprae, aga ka avastamist väärt
kalkuni-wallenbergi, glögimaitselised räimerullid, safraniga Lucia saiad,
piparkoogi panna cotta ning palju muud.
Esimesest advendi nädalavahetusest kuni jõuludeni kohtab laeva peal
jõuluvana ja päkapikke. Lapsed saavad jõuluvanale salmi lugeda ja kaarti
kirjutada.
Meeleolu loovad erinevad Eestimaa koorid. Esitatakse lõbusat talveteemalist showd.
Jõulukinke pakuvad meie laevade rikkaliku valikuga kauplused.
Meeldiva reisi osaks on ka jõuluehtes Stockholm, mille jõuluturge lihtsalt
peab külastama!

BIGBANK’i juht Targo Raus.

Kruiis
Stockholmi

Saku Õlletehase müügijuht Jaan Härms.
Helen Veski, turniiri finalist.

al.

35 /in

koht B4 kajutis
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Info ja broneerimine
17 808 (85 senti kõne + operaatori tasu)
või www.tallink.ee

Osta toidupakett
ja säästa
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turniir&traditsioon

Sulev Saareväli

Euronics-Esttrans
turniir 2011

Volk – meil oli au

Kui 8 aastat tagasi tegime Euronicsile ettepaneku alustada omanimelise turniiriga,
ei julgenud unistadagi, et sellest lähtest kujuneb tänaseks suurima osalejate arvuga
tennisevõistlus.

K

Tekst: Korraldustoimkond

orraldajana võime luua vaid eeldused õnnestumiseks,
jättes võimalikult vähe õhku ettenägematutele juhustele, ent tegeliku kvaliteedimärgi või lõpliku hinnangu
annavad üritusele ikkagi peategelased - MÄNGIJAD.
Suurim tunnustus õnnestunud turniirile on see, kui aasta
pärast sama kamp Pärnu Tennisekeskuses taas koguneb.
Südantsoojendav on näha, et isegi eelmiste aastate turniirisärke kantakse usinalt siin-seal edasi. Au ja kiitus kõigile
orgunnikolleegidele erinevate uute algatuste eest ja tänud
ergastele sponsoritele, kes ei väsi sporti ja kultuuri ikka ja
jälle toetamast.
Tingimused tänasel päeval, erinevate hallide ja
spordikeskuste näol, on võrratud ja kõigile kättesaadavad.
Tänu Pärnu Tennisekeskuse olemasolule on võimalik ka käesoleva turniiri toimumine väljaspool Tallinna. Ja kuna Pärnu
on paik, kus 43427 elaniku kohta on tervelt 15 liivaväljakut,
suve lõpul sõbralikud hotellihinnad, kooli eel veel võimalik
viimane nädalavahetus perega koos temaatiline väljasõit teha,
siis näikse tingimused nii suure turniiri korraldamiseks soodsad olevat. Ilmataat on meile siiani kinkinud heldelt soojad
suvelõpud, loodame samale tulevikuski. Eriti austav on kohtuda platsil endiste ja praeguste tippmängijatega, kes oma
tihedale ajakavale vaatamata leiavad mahti ka meie tagasihoidlikku ettevõtmist väisata.
Korraldusmeeskond tänab kõiki, kes turniiri toimumist on
toetanud ning tervitame osalejaid läbi aegade. Kui esimesel
korral oli mängijaid 12 paari ja sel aastal tõi tennis Pärnusse
kokku ligi 80 paari, on areng ju olemas. Meie eesmärk ei ole
teha suurimat, vaid oodatuimat avalikku tenniseturniiri.
Et vältida kordusi, otsime ka uusi ideid, mis värskendaks.
Vihjeks järgmise Euronics-Esttrans Cup? eel - tennis on küll
põhiline, kuid kõrvale mahub ka satelliitala, mille kohta uurige
põhjalikumalt näiteks Kaido Kaaberma käest!
Kohtumiseni augusti viimasel nädalavahetusel Pärnus!
Jaan ja Sulev - Gloria Mundi!
Alti Vahkal – Lembit Russow ….või vahetame särgid ära …

Fotod: Andres Sepp
Margus Uba –
semafor

Anu Kivi – pea põleb

Markus Kerner – kuidas soovite …
Sepo Seeman –
vasak käsi pole
raisata

Sulev Alajõe – Terminaator?
Travolta? Robocop?

Säm Ulp – kiitus Sämi treenerile
Niisugune auhinnalaud

Euroliiga finalistid Alger Oja – Heiki
Õitspuu, parim pärnakate paar

Urmas Lagle

Euroliiga

Võitjad: Priit Raag – Indrek Tormis
Finalistid: Alger Oja – Heiki Õitspuu
Poolfinalistid: Helen Tälli – Mati Ende,
Tarmo Uustalu – Tõnu Uustalu
Lohutusturniiri võitjad: Marko Laaban – Siim Tammleht

Euroliiga võitjad Priit
Raag – Indrek Tormis

Publiku lemmik …

Champions Liiga

Võitjad: Lauri Lilleste – Raido Rätsep
Finalistid: Jaanus Sprenk – Madis Sprenk
Poolfinalistid: Markus Kerner – Taavi Kerner,
Ago Altjõe – Mait Künnap
Lohutusturniiri võitjad: Sven Johanson – Rasmus Seer
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turniir&traditsioon
Champions Liiga finalistid Jaanus Sprenk –
Madis Sprenk, parimad vennad

Kuidas teile meeldiks
võita see …

… et ka järgmisel
aastal ilm peaks!

Autasustamise ootuses.
Aleksander Jürgens – vana kiiruisutaja

Sass Seeman –
I can fly …
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Rein Iila – palju palle …

Heiki Õitspuu – V-stiil

Mati Ende – Jonny Walker

Raido Rätsep & Urmas Nurme –
eksootilised külalised Venetsueelast
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tervedmõtted

Kaia Kanepi
hindamatu abimees –
Suunto pulsikell
Kui Eesti esitennisisti Kaia Kanepi enamik abilisi on lihast ja luust inimesed, siis üks
neist, Suunto pulsikell, on iseenesest hingetu, kuid nii mõnigi kord otsustatakse just
tema märguande peale, mida treeningul teha.
Tekst: Ants Põldoja

K
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Uut pulsikella demonstreerivad Kristjan Prüüs
(vasakult) Silver Karjus ja Kaia Kanepi.

ka tennisetreeningul. Näiteks kontrollvõistlusel kella kandmine annab pärast
väärtuslikku informatsiooni,“ lisas
Prüüs. Sest kella teine väärtus seisnebki selles, et kontrollile lisaks saab andmete põhjal ka hiljem järeldada, kuidas
sportlase pulss teatud pingutuse ajal
toimis.
Prüüsi sõnul saab inimene kehaliseks
tegevuseks energiat kolme põhilise
energeetilise mehhanismi kaudu. Esiteks aeroobne, mis ongi kõige tavalisem
tsoon, kus piimhappe sool verre ei
kuhju. Seejärel anaeroobne läve tsoon
ja lõpuks anaeroobne ehk alaktaatne,
viimase puhul jätkub energiat kõigest
kümneks sekundiks. „Kui pikamaajooksude, rattasõidu või pikemate suusaalade puhul toimuvad peamiselt aeroobsed mahutreeningud, siis tennisistil on
vaja töötada ka anaeroobse läve piiril
ja anaeroobses ehk alaktaatses režiimis.
Lisaks peab taastumisprotsess olema
ökonoomne. Et pärast raske punkti
mängimist ei läheks järgmine punkt
selle nahka!“ tõi Prüüs otsese näite ten-

nisest.
Nii võiks ju küsida, et kui palju geime
Kanepi nüüd Suunto pulsikella abil rohkem võidab? „Huvitav küsimus,“ naeris
Prüüs. „Rasketel mängudel kannab pulsikella kasutamine treeningutel rohkem
vilja. Numbreid võiks ju ka pakkuda,
aga tegelikult on raske pulsikella kasu
otseselt geimidesse panna, kuid olen
kindel, et kasu sellest on!“

USALDUSVÄÄRNE PARTNER
EESMÄRGISTATUD TREENINGUTEL
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anepi ja tema tiim on kasutanud
pulsikella pisut üle 1,5 aasta,
kuid paar nädalat tagasi sõlmiti
leping OÜ Matkaspordiga, mille juhatuse esimees Tarmo Mere andis Suunto
kellad üle Kanepile, treener Silver Karjusele ja füüsilise ettevalmistuse
treenerile Kristjan Prüüsile. „Kanepi
ja tema tiim olid Suunto toodete kasutajad varemgi, ent nüüd olid meil turule
tulnud uued tooted, mis treeningu efektiivsust veelgi paremini jälgida võimaldavad,“ ütles Mere.
Mere sõnul olid tema firmal seni
sponsorlepingud peamiselt vastupidavusalade tegijatega – näiteks laskesuusataja Indrek Tobrelutsuga ja kogu
Eesti triatlonikoondisega. „Vastupidavustreeningu puhul on selliste kellade
kasutamine kõige olulisem, ent kui
andmed sisestada arvutisse, saab igasuguse treeningu korral detailse tagasiside,“ lisas Mere.
Tavainimese loogika ütleb, et mida
see pulsikell ikka muud suudab, kui
lihtsalt pulssi mõõta ja sellest sportlasele teada anda. Kuid tegelikult on
võimalik panna kell niimoodi tööle, et
sportlane kulutab erinevate pulsisagedustega teatud koguse energiat.
„Kui on tehtud koormustest, siis on
võimalik vaadata, millist tsooni kõige
rohkem treenida,“ selgitas Prüüs. Tsoon
tähendab antud juhul teatud pulsisageduse vahemikku, milles sportlane
peaks treeningul enim viibima, et rohkem sellest kasu saada. „Kell annab
signaali, kui Kaia läheb tsoonist välja.
Sama on ka taastumise puhul, kui kella
märguanne tähendab, et nüüd võiks
puhkepausi lõpetada. Samas oleme võrrelnud, kas Kaia ise tunneb samamoodi
– mõnikord annab kell märku, kuid
sportlane ise leiab, et võiks veel pisut
puhata,“ sõnas Prüüs.
„Põhiliselt kasutame pulsikella üldfüüsilise treeningu puhul, ent aeg-ajalt

Fotod: Viktor Burkivski

SUUNTO QUEST

Pulsikella ulatab Kaia Kanepile OÜ Matkasport
juhatuse esimees Tarmo Mere.
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Loodus on su trennisaal. Ükskõik, kas treenid võistlusteks või
lõbu pärast, vajad kella, mida usaldada.
Suunto Quest’i saad laadida just endale sobiva treeningkava.
Ning jälgida trennis oma pulssi, kiirust, distantsi, sammutihedust ja ringiaegu, võrreldes seda treeningplaaniga.
Pärast treeningut saad analüüsida oma tulemusi ja jagada neid
teistega veebikeskkonnas movescount.com.
Suunto Quest on nii stiilne, et võid selle jätta käele ka siseruumides. Andes mõista, et parema meelega oleksid hoopis väljas.

ajalugu

ajalugu

Eesti esimene
tennisemeister
Ernst Turman
Tenniseturniire peeti Eestis juba 19. sajandi lõpus, aga esimeste Eesti
meistrivõistlusteni jõuti alles aastal 1920. Esimeseks meistriks krooniti tookord baltisakslane Ernst Turman.
Tekst: Jaak Ulman

Fotod: arhiiv

K

uigi mees võitis aastatel 19201923 veel kuus medalit üksik- ja
paarismängus, ei ole temast
Eesti spordi väljaannetes mingit teavet
avaldatud. Põhjus võib peituda selles,
et tegemist oli üsna kirju elulooga vastuolulise isiksusega.
Turman oli nooruses väga seiklushimuline ja keeva iseloomuga. Ta jõudis
sõdida kolmes sõjas, selline saatus oli
paljudel tema põlvkonna meestel.

poratsiooni Estonia liikmeskonda ja oli
isegi buršikassa esimees. Üliõpilaspõlve meenutab ta üsna kireva ja vabameelsena – mängiti ja pummeldati,
selleks võeti ka võlgu ja õpingutesse
suhtuti tihti stiilis – ära lükka homse
peale seda, mida võid ka ülehomme
teha. Korporatsioonide siseelus olid
tähtsal kohal au ja väärikuse aspektid
ja kui keegi nende reeglite vastu patustas, siis nõuti rahuldust relvade,
põhiliselt mõõkade vahendusel. Püstoliduellid olid põhimõtteliselt keelatud,
sellest aga hiiliti tihti mööda. Ka Turman osales kolmel püstoliduellil – ühel
sai ise pihta, teisel tabas ja kolmandal
panid mõlemad mööda.

Üks tennisepartneritest
oli kurikuulus
Alfred Rosenberg
Ernst Turman sündis 1892. aastal
Kehra lähedase Pikva mõisa omaniku
Robert Turmani teise pojana (tal oli üks
noorem ja vanem vend). Alghariduse
ning esmased elutarkused sai ta venelannast koduõpetajalt Annalt ja eestlannast vanemteenijalt Annelt. Koolitee
algas vene õppekeelega Tallinna Nikolai
gümnaasiumis, kuid pärast 1905. aasta
revolutsiooni, kui taastati saksa õppekeelega koolid, jätkas õpinguid auväärses Tallinna Rüütli- ja Toomkoolis, kus
varem olid õppinud ka sellised suurmehed nagu Ernst von Baer, Adam von
Krusenštern, Jakob von Üxküll jt.
Selles koolis puutus Turman esmakordselt kokku tennisega. Oma mälestusteraamatus ta kirjutab: „ ...näiteks
tennisemäng, mis oli meil kõvasti au
sees. Tallinna seltskonnas oli see just
moodi minemas ning tollal veel küllalt
ligipääsmatu sport asjaarmastajale.
Tennist mängiti oma kulu ja kirjadega
ega suhtutud sellesse kui dollarijahti,
nagu tänapäeval on kombeks. Tennis on
köitnud mind kogu elu, ka siis , kui ma
ise juba pikemat aega enam aktiivsete
mängijate ridadesse ei kuulunud...“
Tolle aja treeningukaaslastest meenutab ta teiste seas ka Alfred Rosenbergi. See kurikuulus balti-sakslane
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Peterburi tenniseklubi
lõbusast seltskonnast
lahkus 1918 Saksamaale ja temast sai
Hitleri ja natside rassipoliitika väljaarendaja. Memuaarides kirjutab Turman: „Tol ajal kohtasin tenniseplatsil
meest, kellest maailm hiljem veel palju
rääkis. See oli Alfred Rosenberg. Ta oli
küllalt hea mängija, kuid seda, mis temas veel peidus oli, me ei aimanud,
tõenäoliselt ka tema ise mitte.“
Kõrghariduse sai Turman Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, ta kuulus kor-

otse rindele
Estonia ja teiste saksameelsete korporatsioonide liikmetest tennisistid
mängisid tennist Toomeoru (tänase
Akadeemilise Tenniseklubi) väljakutel.
Teisi sinna väljakutele ei lastudki ja see
tekitas linna noorte ja muude üliõpilase
seas rahulolematust. Turman mängis
tennist ka suvistel välismaareisidel.
1912 aasta suve veetis ta prantsuse
keele õppimise eesmärgil Lausannes’is,
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Ernst Turman (vasakul) koos finalisti
Alexander Weymarniga.

kus osales ka turniiridel. Oma
memuaarides ta kirjutab: „ Lausanne’i
meistrivõistlustel võitsin esimese koha,
ilusa hõbepokaali, mis on mul veel
praegu alles ja mis tõstis kõvasti mu
enesekindlust tennisemängus.“
Tartus toimunud turniiride osalejate
nimekirjades aga Turmani ei kohta.
Pärast ülikooli lõpetamist otsustas
Turman asuda riigi teenistusse ja siirdus vanema venna eeskujul Peterburi
ning temast sai Senati referendaar
(nõunik). Riigi teenimise ja tormilise
seltskonnaelu kõrval leidis noor jurist
ka Peterburis aega tennisemänguks,
kuigi tema mälestustele toetudes oli see
kõike muud kui võistlustennis. „ 1915
aasta suvi möödus tenniseklubis. Keiserlik Tenniseklubi, mille presidendiks
oli suurvürst Kirill, asus Tauria aias,
mille hästi hooldatud väljakutele kogunesid hilisel pärastlõunal selle valge
spordi harrastajad. Paar tundi mängu,
väike flirt, külm dušš, ning seejärel sõideti enamasti rõõmsas seltskonnas mõnesse Peterburi suurepärastest restoranidest.“
Paraku see pidu ja pillerkaar ei kestnud noorele Pikva mõisnikule kuigi
kaua – algas I Maailmasõda ja ta sattus
mobilisatsiooniga esialgu 9 kuuks Konstantini Suurtükiväekooli Tsarskoje Selos ja selle lõppedes Pärsiasse, Türgi
rindele (tänas Jumalat, et mitte Saksa
rindele). Sõjamängud ei andnud enam
võimalust tennisele, küll aga igasugustele sõjalis-sportlikele tegevustele.
Turman meenutab: „Muide leidis aset
meeldiv sündmus, mis ajas minu kui
ratsaniku eneseuhkuse üsna puhevile.
Võitsin nimelt Kaukaasia ratsadiviisi
võistlused takistussõidus ning sain
auhinnaks massiivse segaretietüi taotud
Kaukaasia hõbedast.“
Varsti algasid revolutsioonilised
sündmused, mis ei jätnud puutumata ka
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Türgi rinde sõjaväeosi. Osa sõjaväelasi
toetasid bolševikke, osa, nende seas
Turman, jäi kindlaks tsaarile antud vandele. Üldise segaduse õhkkonnas pisteti
ta korraks ka vangi, kuigi Eestist pärit
kohtunik ta kohe vabastas. Memuaarides
ta meenutab seda seika nii: „Range
järelvalve all viidi sõjaväe eeluurimiskohtuniku ette, ja nüüd sai alguse traagiline grotesk, mida esineb rohkem
halbades romaanides kui elus: eeluurimiskohtunik oli naabermõisnik
Eestist, härra von Harpe!“
Peagi lahkus ta sõjaväeosast lõplikult.
Seda selgitab ta nii: „Mitte mina ei jätnud maha Venemaad vaid Venemaa oli
maha jätnud minu ja muutunud NSVLks.“ Varsti naasis Turman Eestisse ja
võitles Vabadussõjas bolševike vastu.

Armastas eesti
rahvast, kuid pooldas
sakslaste võimu
1920. aastal, kui Kadriorus toimusid
Eesti esimesed meistrivõistlused, võitis
Ernst Turman poolfinaalis Eduard Hiiopi ning finaalis Alexander Weimarni
10:12, 6:4, 6:1, 6:4. Sellest turniirist on
säilinud ka käsitsi kirjutatud protokoll
(vaata fotot!). Veel jõudis Turman 1922
finaali, kus jäi alla Johann Paulsonile ja
kahel aastal (1921 ja 1923) poolfinaali.
Memuaarides kirjutab Turman soojalt Eestimaa elust ja inimestest. Ta

nimetab Eestit oma ainsaks kodumaaks,
kuigi ridade vahelt kumab läbi soovunelm, et võim võiks olla pigem
sakslaste käes. Seda kinnitab ka tema
edasine tegevus iseseisvunud Eestis. Ta
oli Saksa Klubi aktiivne liige, kuni valitsus selle riigivastase tegevuse pärast
laiali saatis.
Korra saadeti Turman isegi Vormsi
saarele asumisele (vaata ajalehe väljalõiget!). Meenutustes toob ta põhjusena
vahejuhtumi ühe prantsuse diplomaadiga, kelle ta duellile kutsus, aga tolleaegne Eesti ajakirjandus tõlgendas seda
väljasaatmist poliitilises kontekstis.
1939. aastal, kui Hitler balti-sakslased
ära kutsus, sai ta asendusmõisa Poolas,
varsti aga mobiliseeriti ta jälle sõjaväkke, nüüd juba Saksa omasse. Rindele teda siiski ei saadetud, vaid balti
olude tundjana määrati Ida-alade ministeeriumi ametnikuks. Selles ametis
aitas ta sõja aastatel ka Eestist
saabunud, just eestlastest pagulasi –
neid, kes olid teda omal ajal arreteerinud ja pagendanud.
Selline vastuoluline isiksus oli meie
esimene tennisemeister. Tema
memuaarid on tõlgitud eesti keelde ja
1992 a. Pikva nime all välja antud (LR
37-39). Memuaarid lõpetab Ernst Turman sõnadega: „Vormid on muutunud,
kuid eesti rahvas oma armastusväärsete
omadustega on jäänud, nii nagu ta alati
on olnud.“
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Põnevteada

Lühike sissejuhatus
Euroopa popimatesse
suusakuurortidesse
Suusareiside valik võtab silme eest kirjuks. Kui sa pole suusamägedel just vana kala,
tuleb hea nõuanne suusareisi valikul igal juhul kasuks. Siit leiab lühiülevaate Eesti
klientide seas popimatest suusakuurortidest.
Tekst: Estravel

Foto: iStockphoto

E

estlaste üks lemmikuid suusasihtkohti on kahtlemata Austria
ning põhjusega – nimelt siin asuvad Euroopa parimad suusakeskused.
Mägesid jätkub täpselt igale raskusastmele ja adrenaliinijanule ning suusanaudinguid leiavad nii suusatajad kui
ka lumelaudurid. Lumeolud on alati
head ja tõstukite võrk toimib ladusalt.
Need, kes kogu päeva suuskadel veeta
ei viitsi, võiksid Austria kuurortidest
kaaluda Zell am Seed. Vastupidiselt
enamikule teistele suusakuurortidele
külastavad turistid seda kaunist linnakest aasta läbi. Zell am See põhitrumbiks
on matkarajad, mis on lahti ka talvel –
näiteks 2000 m kõrgusele viiv rada
Schmittenhöhe mäele. Lisaks saad
järvel uisutada, jäärajasõitu proovida,
lumel lohesurfi katsetada, kelgutada ja
spaas lõõgastuda.
Kõige vingema after-ski poolest paistab Austrias silma St. Anton. Erilist
tähelepanu on pälvinud Krazy Kangaruh' baar. Vaat et iga inimene, kes
sisse astub ja klaasikest hõõgveini soovib, leiab end kolm tundi hiljem suusasaabastes mööda pubi galopeerimas.
Jägermeistrit ei jooda seal pitsidest,
vaid seda doseerib otse suhu kaunis
fräulein.

Prantsusmaa
suusaparadiis
Les Trois Valles
Kui Alpidest juba räägime, ei saa üle
ega ümber Prantsusmaast. Kuigi hinna
poolest keskmisest kallim, leidub seal
siiski tõelisi ahvatlusi – eriti neile, kes
ei tea midagi paremat kui süüa suusatamise vahele värsket croissant’i ja juua
lõõgastuseks klaasike head veini.
Prantsusmaal asub Euroopa kõrgeim
suusakuurort Val Thorens, kus 99% suusaradadest paiknevad üle 2000 m kõrgusel ning lumi on garanteeritud kogu
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talve. Kõrvalasuvates orgudes paiknevate Meribeli ja Courcheveliga
moodustab see Euroopa suurima suusaregiooni Les Trois Valles ehk Kolm
Orgu. Savoy Alpides moodustavad kaks
suusakeskust Les Arcs ja La Plagne hiigelpiirkonna, mis õigustatult kannab
Suusaparadiisi (Paradiski) nime. Val
d'Isère’ist aga leiab eest kaks liustikku,
head lumeolud, äärmiselt laia radade
valiku algtasemest olümpiatrassideni,
uued tõstukid ja stiilse suusaküla.
Tähelepanuväärne on veel Chamonix,
mida võiks nimetada mäesuusatamise
absoluutseks klassikaks. Just seal peeti
1924. aastal esimesed taliolümpiamängud. Kuurort asub Alpide kõrgeima tipu
Mont Blanci jalamil (4810 m) ning võib
uhkustada kõige pikema liftidega varustatud kõrguste vahega (2800 m) ja ühe
maailma pikima suusanõlvaga (Vallée
Blanche, 22 km).
Kahe suurima sihtkoha kõrval jääb
teenimatult varju Itaalia. Tegelikult aga
tasub seda suusakohana igal juhul tõsiselt võtta, sest sealsed kuurordid pakuvad ainulaadset võimalust nautida
suusapuhkust itaallaste kombel ehk
täiel rinnal, hea söögi ja veiniga, paraja
koguse adrenaliini ning teiste ülevoolavate emotsioonidega. Näiteks LõunaTiroolis asuv Dolomiti Superski on

maailma suurim suusapiirkond, mis
koosneb lausa 12 keskusest.

Šveits on kõige
mitmekülgsem
Vaprate ja ilusate meelispaik suusatamiseks on kahtlemata Šveits. Peale
suusatamise leiavad seal tegevust ka
šopahoolik, gurmaan ja kultuuri järele
januneja. Mõned ütlevad naljaga, et ega
sinna päriselt suusatama mindagi.
Kõige kuulsam Šveitsi suusapiirkond
on Davos. See koosneb viiest keskusest,
mis on ühendatud hästi toimiva suusabussi- või rongiliiklusega. Erineva tasemega radu leidub kõigile, algajatest
ekspertideni. Davos, muide, on Alpide
kõrgeimal asuv linn, merepinnast üle
1500 m kõrgusel.
Kõikide teiste kuurortide väike sugulane on Püreneedes asuv Andorra, kus
suusatada saab kolmes keskuses: Grand
Valiras, Ordino-Arcalises ja Pal-Arinsalis. Hotellid asuvad pealinnas, kus on
rohkelt ostuvõimalusi ning häid söögija joogikohti. Hommikuti viib suusabuss
soovijad mägedesse ja toob pärastlõunal
tagasi ning laskumisi on parajalt, et
jõuaks neid kõiki proovida. Õhtuti aga
on mõnus lõõgastuda Caldeas – LõunaEuroopa suurimas termaalveekeskuses.
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golf&tennis

Otepää väljak annab
eelise nutikale
golfimängijale
Lõppev aasta oli Otepää Golfikeskuse jaoks oluliselt parem kui eelmine, mängitud
golfiringide arv suurenes 35%.
Tekst: Kristi Laur

G

olfiväljaku kvaliteedi hoidmist
oleme alati pidanud väga tähtsaks ning selles osas mööndusi
ei tehtud ka sel hooajal. Oleme kahtlemata Eesti parimate väljakute seas –
suurepärased griinid, huvitav kuppelmaastikul ja põlismetsade keskel
paiknev golfiväljak, mis kahtlemata annab eelise nutikale golfarile.

Otepää golfiväljaku
plussid
Väljak on aga nauditav ka algajale,
sest pole nii üle koormatud kui Tallinnas. Mängijaid on ikka veidi vähem kui
pealinna ümbruskonnas ning mänguaegu saada on Otepääl ikka veel lihtne.
Samuti on alati käepärast golfiõpetaja,
kes teadmisi ja oskusi algajatega heal
meelel jagab. Eriti mugav on Otepääle
tulla lastega peredel, golfikeskuses on
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Fotod: Steve Carr

laste mängutuba ja lastehoid, mida
tavapäraselt golfiväljakutelt ei leia.
Samuti leiab ümbritsevatest majutusasutustest palju muid ajaveetmise võimalusi nagu näiteks tenniseväljakud,
jalgrattarent, bowling, piljard, jõusaalid, restoranid, spa hoolitsused ja palju
muud.
Golfikeskuse korraldada oli sel aastal
üle 30 võistluse, ürituse ning paarkümmend firmapäevade üritust, mis sisaldas ühel või teisel moel kombinatsiooni
golfiõppest ja muust meelelahutusest.
Kõige suurem golfi tutvustav üritus
alaga smaskordselt kokku puutuvaile
inimestele oli umbes sajale jalgrattaklubi liikmele korraldatud golfidemo.
Terve päev piserdas vihma, kuid jalgratturid olid õigesti riietunud ning
hoolimata algsest soovist veeta golfiväljakul ainult tunnike, sai sellest märkamatult 2,5 tundi. Isegi pärast seda is-

tusid veel mõned grupi liikmed ennastunustavalt golfiväljaku kohvikus ja
nautisid ajatut atmosfääri, mis on
Otepää loodusparki rajatud väljakule
sedavõrd omane, et enamusel külalistest on keeruline ajataju säilitada.
Kuid see ongi ühe puhkuse või harrastuse puhul oluline: nautida ümbritsevat, ilma et igapäevased tegevused
või kohustused ennast pidevalt meelde
tuletaks. Ja golf on see, mis sajaprotsendiliselt võimaldab kõik muu unustada.

Talvegolfi traditsioon
jätkub
2012. aasta 3. märtsil on kindlasti toimumas traditsiooniks saanud Otepää
Wintergolf 2012 turniir, mille jooksul
lisaks lõbusale talvegolfi võistlusele on
osalejaid soojendamas elavale tulele
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lisaks elav muusika, sponsorite poolt
pakutavad aastaajale sobivad joogid,
söögid ning suviseks köetud telk. Seda
kõike võivad nautima ja kaasa elama
tulla ka golfist huvitatud kaaslased ning
algajad, kellele on võimalik ka talvegolfirajal üllitada väike golfidemo.
Wintergolfi üritus sobib nii firmaürituse pidamiseks kui sõpradega lõbutsemiseks. Samuti on ju golf eriti Otepääl
tuntud kui ala, mida üksi harrastades
leiab suurepäraseid ja sõbralikke
kaaslasi. Miskipärast on igal aastal
jäänud kõrvu just sellised kommentaarid, et Otepää golfikeskusesse on nii
lihtne tulla, kogu golfikommuun suhtleb
siin omavahel soojalt ja sinasõbralikult
ning iga vähegi kaugemalt tulnud inimene tunneb end, justkui oleks ta siit
alles eile õhtul samade inimeste seltskonnast lahkunud, et täna tagasi tulla.

siline vorm.
Võita võib igaüks, olenemata sellest,
kas ta on golfi mänginud aastaid või
nädalaid. Üks mu tuttav, tavaline kodanik, kes pole eriliselt sportlik ega ennekuulmatult andekas, käis golfikursustel ja läks pärast seda kohe sõpradega
väljakule, et alustada harrastusgolfari
elu. Juhtus, et ta tegi kohe esimese
mängu jooksul eagle’i ja hole-in-one’i,
mida juhtub ikka üliharva (on arvestatud, et keskmiselt 5000 mängija kohta
tehakse üks hole-in-one) ja tavaliselt on
see ikka täiesti õnneasi. Hole-in-one’i
ehk palli löömist auku ühe löögiga pole
isegi kõik profigolfarid oma elu jooksul
suutnud. Ja golfis käibelolev HCP-süsteem (tasemesüsteem) annab teatud
võistlusvormide puhul võitmiseks alati
võrdsed võimalused nii algajale kui
edasijõudnud golfarile.

Miks sobib golf

Jõulukingiideed

tennisistile?
Tennisisistile on golf kahtlemata sobiv, sest kuna ta naudib sporti, siis
tekitab hasarti ka golf, mis paneb parema tulemuse nimel pingutama ning
pakub elamusi ja vaheldust. Golf lisab
füüsilist koormust rahulikumas tempos
kui tennis, kuna läbi käiakse mitu kilomeetrit ning sooritatakse kümneid
lööke.
Golfi ei pea alati mängima üksi või
kahekesi, seda saab mängida ka kolmeneljakesi või pidada väikeseid seltskondlikke võistlusi. Golf nimelt sobib
kõigile olenemata east, soost, kehakaalust ja füüsilistest eeldustest. Tennisistil on oluliselt paremad võimalused
õnnestuda, sest tal on treenitum koordinatsioon, parem vastupidavus ja füü-
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2011.aasta on juba lõpusirgel ja
Otepää golfikeskus soovib ühtlasi tänada kõiki toetajaid ja koostööpartnereid.
Usume, et golf pakub piisavalt võimalusi et jätkata Teiega juba alustatud koostööd uute eesmärkide nimel. Soovime
kõigile sujuvat aastalõppu ning energiaküllast uut aastat!
Toetajate nimed:
Otepää Golfiklubi tänab toetajaid:
A.Le Coq AS, Advokaadibüroo Sirel &
Partnerid, Amserv Grupi AS, Auto Forte
Tallinn OÜ, Dunkri Kaubanduse AS,
GMP Clubhotel, Hotell Villa Müllerbeck, Kaleva Travel AS, Kanal 2, Landmark Software OÜ, Liviko AS, Mandatum Life Insurance Baltic SE, Pühajärve
Spa Hotell, Rasa Trading Company AS,
Swedbank AS, Tallink Grupp AS, Tevo
Kaup AS, Äripäev AS.

Kingiidee 1. Sobib igale mittegolfarile!
Golfikursus Otepää Golfikeskuses 2012 jõuluhinnaga 80 eurot (sisaldab käibemaksu, Green Card kursust, iga kursuse läbija saab
tunnistuse ning omandab vajalikud teadmised ja oskused golfimängu harrastamiseks). Lisaks saab iga kinkekursusel osaleja kaasa 2
green-fee piletit 9 golfiraja läbimiseks ning pudeli suurepärast JP
Chenet Cava vahuveini (0,2 l).
Kinkevoucheri saaja saab valida kursuste ajagraafikust endale
sobiva aja kursuse läbimiseks ning kursusejärgsete golfiringide
mängimiseks. Lisaks pakub Otepää golfikeskus soodushinnaga esmaskursuslastele hooajapileteid. Lisainfo www.otepaagolf.ee, kirjuta
meile: info@otepaagolf.ee.
Kingiidee 2. Sobib igale golfimängijale või golfi mängivale sõpruskonnale! Green-fee pakett (20 tk) või nimeline mänguõigus
tasumisel kuni 5. veebruarini 2012 hinnaga 600 eurot.
NB! Paketi ostjale ajakiri Golf aastane tellimus tasuta, tasuta Sõbraring (too 3 sõpra tasuta mängima) ja soodustusi teenustele (tasuta
saunalina ja riidekapi rent, -50% golfikäru rent, -30% golfiauto rent
kogu hooaja vältel). Lisainfo www.otepaagolf.ee, kirjuta meile: info@
otepaagolf.ee.
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Triobet Live TV
Rahvusvaheline tennis nüüd sinu arvutis!
Triobet annab oma klientidele uue võimaluse elada
kaasa oma lemmikspordialale läbi veebipõhise televisiooni
ning toob vaatajani otseülekandena sel aastal
8000 erinevat spordivõistlust!

tennisekeskus

RAM Tennis paigaldas
suure ekraani
tenniseülekannete
vaatamiseks
Tennist ise mängida on kõige etem, ent ka proffide mängu jälgida tore. Rocca al Mare
tennisekeskuses on nüüd see võimalus, et pärast trenni võite kohvikus istuda suure
teleriekraani ette ja vaadata tipptennisistide esitust.
Tekst: RAM Tennis

R

AM Tennises on võimalik näha
kõiki tenniseprogramme, tuleb
siis turniiri ülekanne Eurospordist, Viasat Sport Balticust või Venemaa
kanalilt NTV Tennis. Tõsi, praegu on
ees pisut igavam kuu – veel on lõppemata meeste ATP finaalturniir ja
pidamata Davis Cupi finaal, kuid
seejärel jääb suur tennis jaanuari alguseni mõnevõrra tahaplaanile. Ent
peagi on Austraalia lahtised ja siis läheb

sportlikku
kirge

Foto: Viktor Burkivski

karussell taas lahti.
Tennisehuvilistele on vastu tulnud ka
kohvik. Näiteks siis, kui Kaia Kanepi
mängis Moskva turniiri veerandfinaalis, kuulutas RAM Tennise kohvik välja
tasuta lõuna. Täpsemalt kõlas see
üleskutse nii: kutsume kõiki TÄNA/
reedel Cafe del Mar kohvikusse vaatama Kaia Kanepi Kremlin Cup veerandfinaalmängu! Esimesele 30 fännile
maja poolt TASUTA pasta või seljanka

ning jook. Kui Kaia peaks võitma esimese seti, siis lisandub menüüsse ka
magustoit!
Tuletame meelde, et Kanepi võitiski
selle seti ja magustoit lisandus
menüüsse! Muidugi ootab kohvik ka
neid spordisõpru, kes lihtsalt söökijooki nautima tulevad. Kui neid haarab
tennist vaadates mängupisik, võivad
sellistest külalistest kunagi saada ka
väljakute kliendid!

Kujutle… neljakordselt sportlikku pinget,
heitlusi ja võidujoovastust.
See ongi see, mida vajad, kui Sa fännad sporti.

VAID

2199 ¤
kuus

Liitu nüüd tasuta Viasati Kuldpaketiga!
Saad tasuta uue põlkonna salvestava
HD digiboksi ViasatSUPERBOX,
paigalduse ja kõik HD kanalid pooleks aastaks!

Helista 16788 / Vaata www.viasat.ee
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Põnevteada

Rootsi tipptreener:
Anett Kontaveiti
võimetel pole piire
Novembri keskel käis kahel päeval Tallinnas tuntud Rootsi tennisetreener Thomas
Högstedt, kelle käe ja valvsa pilgu all harjutas Rocca al Mare tennisekeskuses ka
Eesti noorte esireket Anett Kontaveit.
Tekst: Ants Põldoja Fotod: Viktor Burkivski

V

aldo Randpere, kes endise
mänedžerina viis Högstedti kunagi kokku ka Kaia Kanepiga,
kutsus seekord rootslase Kontaveiti
taset vaatama. Aega siiski Högstedtil
palju polnud, sest tema põhitöö on hetkel Maria Šarapova juhendamine ning
kuulsa hoolealuse valmistumine 2012.
aasta hooajaks on nüüd Tennise selle
numbri ilmumise ajaks juba käimas.
Kuid Högstedt ei näinud sellest mingit probleemi, et ta ainult kahel päeval
Kontaveitile õpetussõnu jagada sai. „Tal
on väga hea tiim,“ sõnas Högstedt. „Nad
on teinud tublit tööd, sest praegu mängib Anett palju paremini kui suvel, mil
nägin teda French Openi ja Wimbledoni noorteturniiridel. Võib-olla kunagi
hiljem saan tulla ka kauemaks ajaks,
kuid praegu viib Anetti tiim mu mõtteid
ellu.“
Högstedt ei kavatsenudki suuri muutusi Kontaveiti tehnikasse tuua, kuid
enda külaskäigu olulisimaks asjaks pidas seda, et selgitada mängijale ja tema
treenerile Märten Tamlale, kuidas
peaks edasi jõudma noorteklassist täiskasvanute sekka. „Anetti tugevus seis-
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neb selles, et ta oskab kõiki lööke
võrdselt hästi. Ta on nii-öelda
all-round-player. Ent täiskasvanute klassis läbilöömiseks tuleb
kõiki lööke märksa kõrgemas
tempos sooritada,“ sõnas Högstedt.
Samuti rõhutas rootslane, et ka
treeningud peavad edaspidi olema sarnased maailmaklassi tennisistide treeningutele. „Tähtis
on, et Anett mõistaks, kuidas
tuleb tööd teha. Mahtu ei peagi
oluliselt suurendama, küll aga
kvaliteeti. Kui Caroline Wozniacki oli 15-16-aastane, sõitis ta
minuga turniiridele kaasa, jälgis
tihti maailma parimate naismängijate võistlusi ja treeninguid ning õppis sellest palju.
Sellist eeskuju oleks vaja ka
Anettile. Eestis on küll olemas
Kaia, kuid õppima peab ka
teistelt. Seda enam, et Kaia suudab puhtalt võimsuse arvelt
maailma tipu lähistel püsida, aga
Anett vajab kindlasti läbilöömiseks mitmekülgsemat mängu,“ arutles Högstedt.
Kuigi Högstedti arvates oli
Kanepi 15-16-aastaselt märksa
täiskasvanulikuma stiiliga
mängija ega vajanud selles vanuses enam suuri muutusi tehnikas ja muudes oskustes, ei
tähendavat see rootslase arvates,
et Kontaveit ei võiks tõusta samale tasemele. „Ma ei näe Anetti arengus mingeid piire. Ta võib
tõusta ükskõik kui kõrgele. Kui
Wozniacki oli sama vana, ei
uskunud keegi, et temast võiks
esireket saada. Aga tugev trenn
peab olema tingimus, et tippu
jõuda. Samuti usk – Anett peab
ise uskuma, et kõik on võimalik,“
rõhutas Högstedt.
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tenniseraamat

Ilmumas on Roger
Federeri elulooraamat
Lähiajal kavatsetakse eesti keeles välja anda Roger Federeri elulooraamat, mis pakub
kindlasti uusi huvitavaid fakte ja seiku tipptennisisti karjäärist.
Tekst: ajakiri Tennis

Foto: repro

T

änapäeval on kombeks, et tuntuimatest sportlastest ilmuvad elulooraamatud tihti isegi enne karjääri lõppu. Mõneti on tegemist hea
müügiartikliga, sest parajasti kuulsuse
tipul olev sportlane pakub lugejaile rohkemgi huvi kui unustuse hõlma vajunud
atleet.
Federer pole ise osalenud ühegi seni
ilmunud elulooraamatu kirjutamisel.
Tenniseajakirjanik Chris Bowers on loo
ise kokku pannud, kasutades Federeri
kaasaegsete arvamusi ning ajakirjanduses ilmunud materjali. Esimene raamat ilmus 2007. aastal pealkirjaga „Fantastiline Federer“, teine raamat „Roger
Federer – tšempioni hing“ tunamullu ja
„Roger Federer – suurim“ tänavu. Bowers pole kirjutanud iga kord uut raamatut, vaid eelmisi täiendanud ning ka
vanemat osa pisut muutnud, sest nende
aastate jooksul on ka Federer lihtsalt
„fantastilisest mängijast“ arenenud
„kõigi aegade suurimaks“.
Kui turniiride heitlused on võib-olla
nii mõnelegi tuttavad, siis raamatu
kõige huvitavam osa on kahtlemata Federeri lapse- ja noorpõlvest kirjutatud
osa. Tuleb välja, et kuigi Federer nägi
juba koolipoisina eesmärki saada maailma parimaks, käitus ta treeningutel
tihti võrukaelana ning võistluste ajal
närveldas, loopis reketit ning ei suhtunud kuigi austavalt ka vastastesse.
Huvitav on ka mõttekäik, et Federeril
vedas, kui tema poisipõlves sai Baseli
klubis hilisema staari juhendajaks
Tšehhoslovakkiast „Praha kevade“
traagiliste sündmuste ajal Läände emigreerunud Adolf Kacovsky. Lugu oli
selles, et kui Šveitsis peeti piisavaks
olla parim oma klubis või riigis, siis
märksa auahnem idaeurooplane oskas
Federeri kõrgetele eesmärkidele kaasa
aidata.
Juttu tuleb pikemalt ka sellest, kui
Roger pidi kodunt lahkuma, et minna
õppima prantsuskeelse Šveitsi osas
paiknenud Ecublensi tenniseakadeemiasse, kuhu riigi paremad noormängijad koondati. Prantsuse keelega mitte

harjunud Federeril oli õppeasutuses
algul raske, kuid ehk just tänu raskustele
murdis ta end varsti maailma parimate
noorte sekka.
Kuid pole enam mõtet siinkohal kõike

ümber jutustada, loodetavasti saavad
Eesti spordisõpradest ja miks mitte ka
teiste huvidega lugejad peagi ise raamatut peos hoida.

Suurepärane
Puhkus
A qvas

SPA – Sanus Per Aquam, ehk tervis läbi vee,
on saanud tervislikkuse sünonüümiks ja köitnud inimeste meeli üle kogu maailma.
Spa viib mõtted puhkusele, lõõgastusele, vee tervistavale mõjule.
Nüüd on SPA saanud uue tähenduse.
SPA – see on Suurepärane Puhkus Aqvas.

www.aqvahotels.ee, Parkali 4, 44308 Rakvere, tel 326 0000
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tenniseklubi

Reval Ladies lõpetas
hooaja ning valis uue
presidendi
4. septembri varahommikul oli Tere Tennisekeskuse koosolekute ruum Reval Ladies
klubi päralt – klubi 24 liiget kogunesid aastakoosolekule.

K

Tekst: Helen Tälli

ohtume aasta jooksul põhiliselt
ainult tennisepalli taga ajades
ning seetõttu on meie aastakoosolek eriti tiheda päevakorraga, et
arutada muid klubile olulisi teemasid.
Klubi president esitas liikmetele
2010/2011 aasta tegevus- ning finantsaruande, mille klubi liikmed ka kinnitasid. Aastakoosolekul valib Reval Ladies uue juhatuse ning kinnitatakse ka
uus president. Helen Tälli riputas klubi
kauni auraha meie uue presidendi Riina Vartsi kaela.
Riina tutvustas esmaseid mõtteid
presidendina. Reval Ladies on täna tugev ja traditsioonidega tenniseklubi.
Peame oma tavasid hoidma, samas
tuleb meil ka ajaga sammu pidades
uueneda. Hoides „pildil“ ja viies ellu
meie klubi väärtusi (aktiivsus ja positiivsus, ausus ja avatus, hoolivus, naiselikkus ja väärikas vananemine), tahab
uus president tuua klubi liikmed üksteisele ka inimestena lähemale, jätkates
lisaks turniiridele ka huvitavate klubiürituste (nn sotsiaalne tenniseklubi)
korraldamist. Loomulikult on peamine
eesmärk kvaliteetsed ja hästi korraldatud turniirid, sealhulgas BMW Cup 15!
Reval Ladies valis endale uue juhatuse, kuhu kuuluvad: Helen Tälli, Riina
Varts, Marika Kullamaa, Riina Roosipuu, Marika Maidla, Kristel Leet ja Aili
Kägu.
Ametliku osa lõpetasime meie tänu-
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Fotod: Lee Murrand

väärsete sponsorite poolt välja pandud
kingituste jagamise ja loosimisega.
Täname Sirowat, Fra Maret, Bestwine'i,
Wrisi ning kõiki teisi. Seejärel suundusime tenniseplatsidele. Klubi hooaja
kaheksa tublimat üksikmängijat pääsesid Mastersile ning ülejäänud said
osaleda igamehe paaristurniiril. Ilm
soosis meie tennisepäeva ja tuletas
meile ilusat suve meelde.
TC RL kaheksa paremat, kes Masters
turniiril osalesid olid:
1. Anneli Rõuk
2. Marina Hundt
4. Riina Roosipuu
5. Karin Eek
6. Helen Tälli
7.Inga-Kai Polonski
8. Koidula Silla
Finaali jõudsid sel korral Helen Tälli
ja Inga-Kai Polonski. Finaal kujunes
vägagi põnevaks – Helen Tälli juhtis
seisuga 5:0, kuid Inga-Kai näitas uskumatut sihikindlust ning tõestas veelkord, et tennisemäng ei ole läbi enne,
kui viimane pall on löödud. Inga-Kai
võitis 7:5! Pealtvaatajad olid samuti
kangelaslikud tänu Bestwine'i turgutavatele veinidele.
Selleks ajaks oli lõppenud ka parima
paarismängija turniir, kus alustati 16-se
tabeliga. Parim paarismängija oli Marika Maidla. Talle järgnesid Lee Murrand, Kristiina Kaljurand ja Kristel

Endine president Helen Tälli
pidamas ametist lahkumise kõnet.

Meos.
Võistluste lõppedes toimus autasustamine - Mastersi võitjale anti üle rändkarikas ning ka teised auhinnalised
kohad peeti meeles. Sellega sai meie
meeleolukas tennisepidu selleks hooajaks läbi.
Tänud kõikidele osalejatele, palju
õnne võitjatele ja edu uuele presidendile ning ootame põnevusega uut
hooaega!
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turniir&traditsioon

Tenniseturniir
„Wiru Cup“ pidas
väärikalt kuuenda turniiri
19.-20. augustil toimus juba kuuendat aastat järjest traditsiooniliseks saanud
tenniseturniir nimega „Wiru Cup“. Tegemist on paarismängu turniiriga, kus eraldi
võistlevad naised ja mehed. Osavõtjate enamiku moodustavad XO klubi liikmed ning
Lääne-Virumaa harrastajad ja avaliku elu tegelased.

A

Tekst: Karin Antropov

rvestades rohket osalejate arvu
peeti mängud üheaegselt nii
Rakvere Spordikeskuse kolmel
tenniseväljakul kui ka Võsul. Tänavu
kimbutas pisut vihm, mis katkestas
laupäeval Võsul toimuvad mängud,
need toodi osaliselt sisehalli üle.
Kahel aastal toimus turniir „Võsu
Cup“ nime all ja mängud toimusid
ainult Võsul. Kahel esimesel aastal
võidutsesid Urmas Sõõrumaa ja Artur
Antropov oma paarilistega. Aegamööda
on turniiri populaarsus sedavõrd tõusnud, et neli viimast turniiri on peetud
Rakveres, kuid side Võsuga on siiski
säilinud. “Wiru Cup” on nüüd ka Rakvere Tenniseklubi kalenderplaanis ning
klubi on aidanud kaasa ürituse läbiviimisele. See on ainuke turniir peale RakTurniiri korraldaja Robert Antropov
koos isa Arvo Antropoviga, kes
võistlust samuti toetab.
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Fotod: Aare Kongi

Võitjapaarid koos Lääne-Viru maavanemaga: vasakult Karin Alavere, Karina
Kongi, Gunnar Ervin, maavanem Einar Vallbaum ja Raivo Sündema.

vere lahtiste meistrivõistluste, mis toob
Rakveresse tennisiste ja tennise toetajaid ka mujalt Eestist.
Tänavune turniir üllatas rohkete osavõtjate ja tulemuste osas. Meeste arvestuses pälvisid esikoha Raivo Sündema
ja Gunnar Ervin, kes alistasid finaalis
tiitlikaitsjad Tiit Raukase ja Marko
Mäelti 6:2 2:6 13:11. Kolmanda koha
mängus võitis Rakvere Tenniseklubi
paar Sten Lume/Karmo Aros Artur Antropovi ja Mark Bermani 6:3 6:4. Naiste
arvestuses said esikoha ja karika Karina Kongi ja Karin Alavere, kes võitsid
finaalis Marina Hundti ja Mari
Liigandi 6:2, 7:5. Kolmanda koha saavutasid Sirje Sündema ja Piret Mäelt.
Kokku osales 26 paari.
Lisaks sportlikule poolele toimus
mõlemal päeval kohaliku WIRU õlle
saatel ka mõnus koosviibimine. Reedel
olid osalejad Rakvere tenniseväljakutel,
kus nauditi Virumaa Köögid hõrguta-

vaid roogasid. Teisel päeval võõrustas
mängijaid ja külalisi Rakvere linnus.
Pärast väsitavat võistluspäeva pakkusid
kosutust metssealiha ning meeldiv
seltskond. Suurejoonelise ilutulestikuga tähistati üheskoos ka Eesti taasiseseisvumist. Võistlejatele oli meeldiv, et
sel tähtpäeval tuli „Wiru Cup 2011“
auhindu kätte andma Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum.
Kokkuvõttes oli võistlus edukas. Alt
ei vedanud ilm, toetajad ega mängijad.
Korraldajate poolt suured tänud peakohtunik Mari Anile ja võistlust korraldanud Aare Kongile. Täname toetajaid: Rakvere linnavalitsus ja
spordikeskus, HagarPagar, Viru õlu,
BLRT, Mercader veinid, Beauty Spa,
Yonex Eesti, Falange saunad, Aqua Spa,
Pommionu ilutulestikud ja Virumaa
muuseumid.
Võistlus toimub edasi, sest Wiru Weri
ei Wärise!
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Kaheksakümmend aastat
Tartu Akadeemilist
Tenniseklubi

Tartu Tennisekooli
treenerite koosseis
uuenes

Tennist on Tartus Toome väljakutel mängitud üle saja aasta. Tennisemängu tõid
Tartusse üliõpilased ja õppejõud, kes olid selle alaga teinud tutvust mujal Euroopa
linnades. Esimene tennisevõistlus korraldati Tartus 1913. aastal.

Tartu Tennisekool viis suvel läbi põhjaliku treenerite konkursi, mille tulemusel uuenes
oluliselt ka koolis töötavate treenerite koosseis.

Tekst: Toomas Liivamägi

O

ma praegusesse asukohta Toomkiriku varemete ette rajati väljakud 1904. aastal. Enne seda
olid tenniseväljakud olnud Toomemäe
peal - Vana-Anatoomikumi ja samuti
praeguse Riigikohtu ees.
Vabariigi esimestel aastatel elavnes
tennisetegevus, koondudes põhiliselt
Toomeoru väljakutele. Nüüd oli tenniseelu demokraatlikum ja platsil kohtas
lisaks ülikooli inimestele üha enam linnarahvast. Organisatsiooniliselt oli Tartu tennis Akadeemilise Spordiseltsi
katuse all ja Toome väljakud kuulusid
nende varade hulka. Toomeorus peeti
klubivõistlusi, aga osaleti ka Eesti meistrivõistlustel ja isegi rahvusvahelistel
turniiridel. 1923. aasta suvel peeti Tartus esimene Balti riikide üliõpilaste
olümpiaad, kus oli kavas ka tennis.

Akadeemilise
Tenniseklubi loomine
1931. aastal otsustasid tennisemängijad Akadeemilisest Spordiseltsist lahku
lüüa ja moodustada eraldi Tartu Akadeemiline Tenniseklubi. Toomeoru väljakud jäid klubile. Kogu sõjaeelse aja
juhtis tenniseklubi tööd ülikooli
Juubeli tähistamiseks mängiti möödunud
sajandi esimese poole tenniseriietuses.

L

Fotomeenutus 1931.
aastast, mil klubi loodi.

matemaatikaprofessor Gerhard Rägo.
Tartu tennis on läbi aegade olnud
tihedalt seotud Tartu Ülikooliga. Ühest
küljest on ülikool meelitanud Tartusse
spordilembelisi noori, kuid teisest
küljest on õpingute tõttu ka palju häid
mängijaid tennisele kaduma läinud.
Kui veel 40-ndatel moodustasid Tartu
noored tennisemängijad ligi poole Eesti noortekoondisest, siis täiskasvanuna
jätkasid neist võistlusmängijatena vähesed. Toome väljakud ei mahutanud
kõiki soovijaid ja talvel sai võimlates
kasutada teistest aladest vabaks jäänud
aegu. 1969. aastal valminud Tähtvere
nelja väljaku ja tribüüniga tennisestaadion elavdas Tartu tennist tunduvalt.
Nüüd sai korraldada suuremaid turniire
ning aeg-ajalt sattusid Tartusse ka üleliidulise tasemega mängijad.

Klubi taastamine
ja tänapäev
Muutunud ajad viisid selleni, et 1985.
aasta detsembris otsustati Avo Roosma,
Ilmar Kuusmanni ja Rein Sanderi initsiatiivil luua eraldiseisev Tartu Tenniseklubi. Kuigi Tartu kehakultuuri- ja
spordikomitee klubi põhikirja järgmise
aasta märtsis kinnitas, jäi „tõsisemaid“
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Tekst: Tartu TK

Fotod: Tartu Ülikooli arhiiv

asju korraldama linna tennisesektsioon.
1987. aastast juhatas Tartu tennisesektsiooni tööd Anto Ili ja sekretärina Riina
Saarma.
1980-ndate lõpu ja 1990-ndate alguse
võistluskalender oli hoolimata majanduslikust kitsikusest võrdlemisi tihe.
Jõukamad firmad üürisid mängijatele
väljakuid ja korraldasid turniire. Peeti
veel linnavõistlust Kaunasega ja Balti
kõrgkoolide karikavõistlustel mängisid
Peterburi üliõpilased.
2001. aastal sai klubi presidendiks
Taivo Täht ja uuel kümnendil hakati
aktiivselt osa võtma Eesti turniiridest,
kinnistusid traditsioonilised turniirid.
2010. aastast juhib klubi tegevust
Toomas Liivamägi. Platside korrasoleku eest on aastaid hoolitsenud Arvo Pattak ja Vladimir Zjabkin.
Tänasest ettevõtmistest tuleb lisaks
klubi meistrivõistlustele nimetada
naiste Suvekübara Turniiri ja talvist
ühisvõistlust Tartu Tennisekooli lastega. Osavõturohked ja emotsionaalsed
on hooaja alguse igamehe paarismäng
ja kesksuvine Toome Salati Turniir ehk
klubi segapaarismänguturniir. 1984.
aastast toimub ülikooli vilistlasturniir,
sõpruskohtumisi on peetud peamiselt
Pärnu ja Viljandi klubidega.
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isaks inimeste vahetusele alustati käesolevast hooajast tegevust
treenerite spetsialiseerumise suunas, kus iga juhendaja tegeleb konkreetses vanuses ja teatud tasemel lastega.
„Konkursile laekus 14 treeneri avaldust, millest valisime välja 7 tennisetreenerit ja 1 üldfüüsilise ettevalmistuse treeneri“, kirjeldas valikuprotsessi tennisekooli direktor Alar Rikberg.
Nii alustasid tööd võistlusspordi
treeneritena Pärnust kodulinna naasnud Henri Busch ning Tartus treenerikarjääri jätkav Mauri Mardisalu, võistlevaid ja algajaid lapsi treenib Margus
Kartau. Algettevalmistuse treeneritena
tegutsevad Eneli Lattik ja Maarja Värv,
harrastajaid juhendavad lisaks Maarjale ka Anu Sieberk ja Toom Tani. Et
lapsed saaksid hea kvaliteediga treeninguid ka siis, kui nende treenerid on
võistlustel või koolitustel, alustas tennisekool tänavusest hooajast asendustreenerite süsteemi rakendamist.
Treeninguid viivad põhitreeneri puudumisel läbi Taavi Treier, Madis Sprenk
ja Gerd Koorits.
Tennisekool väärtsustab ka põhjalikku üldfüüsilist ettevalmistust, mille
läbiviimiseks alustati tänavusest hooajast koostööd EOK V taseme kergejõustikutreeneri Kersti Viruga. Kersti
on teenekas treener, kelle õpilased on

Foto: Tartu TK

edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel „Üldfüüsiline ettevalmistus
on esialgu suunatud eelkõige koordinatsiooni ja tasakaalu arendamisele ning
keha süvalihaste treenimisele. Need
treeningud loovad füüsilise baasi, mis
on kõikide laste sportlaskarjääri alus,“
sõnastas Viru tegevuse eesmärgid.

rastajate ja algajate laste võistlussarjad:
•Sädemete Karikasari Regio auhindadele (üksikmäng ja ÜKE algajatele)
•Eedeni Tähtede Turniir (paarismäng
harrastajatele)
•HEAD.ee Cup (üksikmäng kuni
14-aastastele)

Tartu soovib
tõusta kaardile
võistlussportlaste

•Eesti noorte harrastusliiga Regio
auhindadele (üksikmäng, ETL
võistluskalendris)

tennisekoolina
Tartust viimastel aastakümnetel Eesti ja maailma tennisekaardile tulnud
mängijate hulk on olnud pehmelt öeldes
tagasihoidlik. Põhjusteks võib lugeda
arvestatavate treeningutingimuste puudumist, klubide killustatust, treeningutöö kvaliteeti jne. Tartu Tennisekool
on välja töötanud noorte võistlussportlaste tegevuse toetamise põhimõtted,
mille alusel moodustatakse iga-aastaselt
koolisisesed koondised. Kool toetab rahaliselt koondise liikmete treening- ja
võistlustegevust ning toetab lapsi ka
tennisevarustusega.
Tartus korraldatakse sel hooajal üle
30 noortevõistluse, sealhulgas Eesti
noorte GP-etapid ning Lastetennise
võistlused. Sel hooajal viiakse läbi har-

Tartu Tennisekooli korraldatavate
võistluste kalendri leiab internetist
www.tartutennisekool.ee

Tartu Tennisekooli
edu Eesti noorte
meistrivõistlustel
Tänavu augustis Tallinnas toimunud
noorte Eesti meistrivõistlustel olid Tartu
Tennisekoolile seni edukaimad, kui kooli
õpilased võitsid kaheksa medalit. Silmapaistvamate saavutuste eest hoolitsesid vanuseklassi P16 üksikmängu
kuldmedali võitnud Alan Braschinsky ja
P14 üksikmängus pronksi saanud Artur
Erik Lindmaa. Kokku võttis võistlustest
osa üle 20 Tartu lapse.

Tartu
Tennisekool
Laulupeo pst 19,
Tartu 51006
Alustas tegevus
2008. oktoobris
Täna 240 last vanuses 4-19 aastat
7 tennisetreenerit,
3 asendustreenerit,
1 üldfüüsilise ettevalmistuse
treener
TENNIS 4/2011

Tagumises reas vasakult: Taavi Treier, Margus Kartau, Toom Tani, Madis Sprenk, Mauri
Mardisalu ja Henri Busch. Esimeses reas vasakult: Eneli Lattik, Anu Sieberk, Maarja
Värv ja Kersti Viru
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koolitus

Hollandi treenerid viisid
Pärnus läbi koolituse
Tekst: Tiina Post

J

unior Workshop 2011 toimus Pärnu Tennisekeskuses septembri
alguses. Laagris osales 24 parimat
noortennisisti üle Eesti. Laagri viisid
läbi Hollandi Henk van Hulsti Tenniseakadeemia treenerid Willem Jan van
Hulst ja Rob Brandsma. Eesti treeneritest oli abiks Aleksander Jürgens.
Seekordse (järjekorras kaheksanda)
laagri teemaks oli spetsiaalfüüsiline ettevalmistus ja tennis. Ürituse raames
toimus ka Eesti tennise treenerite
täiendkoolitus. Heameel on tõdeda, et
Junior Workshop on leidnud kindla
koha Eesti noorte saavutussportlaste
ja nende treenerite hulgas.

Foto: Tiina Post

Õnnelikud noored tennisistid.

Erakordselt suur tänu ja kummardus
Junior Workshop toetajatele:
Tiiu Märtson, Kalev SPA, Catwees
OÜ, Valmos OÜ, Akster Grupp OÜ,
Wiberg Wood OÜ, Premia OÜ, Saku
OÜ, Eesti Kultuurkapital, ETL .
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VABANE KIIRESTI
KÜÜNESEENEST
KINDEL ENESETUNNE MYCOSANi,
esimese spetsiaalse küünte mükoosi
(seentõve) vastase preparaadi abil.
AINULAADNE HARJAGA APLIKAATOR.
Lihtne kanda küüntele, sealhulgas ka
küünenurkadesse, ja neid ravida.
Patenteeritud LÕHNATU preparaat.
Kaasas küüneviilid + ravigraafik, mis
tagavad kiire tulemuse ja võimaldavad
jälgida tehtud edusamme.
Sobib ka DIABEETIKUTELE.

Saadaval apteekides
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tallinkiristsõna

tenniseklubi

Eesti delegatsioon koos Mario Anciciga.
Vasakult:Tarmo Thomson, Kalju Aigro, Rein
Must, Andres Valgerist, Tiina Must, Rein
Murumägi, Maie Tomikas, Lembit Tomikas,
Mario Ancic, Vello Kuhi.

Eestlased Rotary tennise
MMil Horvaatias
Traditsiooniliselt võtsid Eesti rotariaanid osa igal aastal toimuvast tiitlivõistlusest,
seekord Horvaatias, Braci saarel Boli linnas läbi viidud turniirist – Rotary MMvõistlustest, mis peeti seitsmendat korda.

V

äga kaunis Braci saar võttis meid
vastu imeilusa looduse ja kõrvetava päikesega. See andis kindlasti
eelise lõunapoolsete riikide mängijatele, eestlastele oli 30-40-kraadises
palavuses mängimine suur katsumus.
Osales seekord 16 riigi 111 mängijat.
Maailmajagudest ei olnud esindatud
ainult Aafrika, mängijaid oli Ameerikast, Austraaliast, Brasiiliast, Indiast ja
Euroopa riikidest. Eesti Rotary klubidest olid esindatud Haapsalu, Türi ja
Tartu Toome klubid kokku 7 mees ja 2
naismängijaga.
Koju toodi kohalikust kaunist
maakivist valmistatud 2 väärtuslikku
karikat, mille kogukaal oli küllaltki
muljetavaldav. Meistritiitli naispaarismängus tõi Tartusse Maie Tomikas, kes
tasavägises mängus koos bulgaarlanna
Tsvetelina Gochiga võitis finaalis Marion Mas Labuena/Paola Pisacane (Hispaania/Itaalia).
Teise karika sai Vello Kuhi lohutusturniiri võitmise eest. Loos viis Kuhi
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Tekst: Vello Kuhi

Fotod: erakogu

juba 1. ringis kokku hilisema võitja
rumeenlase Lavente-Antal Hodoriga,
kellelt tuli vastu võtta kaotus 6:7, 4:6.
Lohutusturniiri mängud olid märksa
lihtsamad, otsustav võit sakslase Karl
Scharingeri üle tuli 6:2, 6:1. Samas vanuseklassis sai kolmanda koha tartlane
Rein Must, kaotades poolfinaalis samale Hodorile 2:6, 1:6.
Poolfinaali jõudis ka Kalju Aigro 60+
vanuseklassis, kus pärast võrdset mängu tuli vastu võtta kaotus jälle rumeenlaselt Marcel Crisanilt 4:6, 4:6.
Meespaarismängus 110+ olid ka seekord üsna edukad Aigro-Kuhi, kuigi
2009. aasta võitjad pidid poolfinaalis
tunnistama Horvaatia/Itaalia paari Zelimir Feitl-Damir Kutnjak paremust
otsustavas kiires lõppmängus 6:1, 4:6
7:10.
Kokkuvõttes võib öelda, et hoidsime
Eesti lippu kõrgel ja võitlesime vapralt
nii vastaste kui kõrvetava kuumusega.
Autasustamisel andis parematele autasud üle Horvaatia lähimineviku üks

tippmängijaid Mario Ancic, kes lõpetas
profikarjääri küllaltki noorena 2010.
aastal haiguse mononukleoosi tõttu.
Tema parimaks tulemuseks jäi Wimbledoni poolfinaal 2004 ja ATP edetabeli
7. koht.
Järgmisel aastal toimub Rotary MM
Brasiilias.

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

Ees- ja perekonnanimi

Vello Kuhi pärast lohutusturniiri finaali.
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Kontakttelefon

Täidetud kupong saada ajakirja Tennis toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Sõjakooli 10, Tallinn 11316. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 31.detsember 2011.a.
Kõigi õigesti vastanute vahel läheb loosi Tallinki kruiis. Eelmise ristsõna võitja on CHRISTIAN MARTEN LILLEPA.
Võtame võitjaga ühendust! Eelmise numbri ristsõna õige lahendus oli: Andrea Petkovic ja Michael Llodra.
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väljakud&keskused

Väljakud ja keskused
Eestis kasvab tennisehuviliste hulk kiiremini, kui võimalused ala harrastamiseks.
Otsisime internetist infot tennisemängu võimaluste kohta, et kasutada maksimaalselt
ära need võimalused, mis meil tennisemänguks olemas on.

Tere Tennisekeskus
Sõjakooli 10, Tallinn
üldtelefon: 687 8292
E-R 7.30-23.00
L ja P 9.00-21.00
7 kõvakattega siseväljakut
4 sise ja 7 välis liivaväljakut
info@teretennis.ee
www.teretennis.ee

Pirita TOP Tennisekeskus
Regati pst 1, Tallinn
üldtelefon: 639 8814; 555 199 40
E-N 08.00-22.00 R 08.00-21.00
L-P 09.00-21.00
www.toptennis.ee

Kas sinu ettevõttest saab
järgmine edulugu?
Columbus teab, kuidas aidata kaasa kliendi edule, kohandades ning juurutades efektiivsust ja konkurentsivõimet
toetavaid majandustarkvaralahendusi.
Tere Tennisekeskus
Audentese tennisehall
Tondi 84, Tallinn
üldtelefon: 699 6688
E-R 7.30-23.00
L-P 10.00-19.00
4 kõvakattega väljakut kilehallis
tennis@audentes.ee

valides Columbuse, valite rahvusvahelise kogemusega ette-

„meie töö käib 24 tundi päevas. me ei saa endale lubada

võtte ja meeskonna, kellel on maailmatasemel teadmised ja

katkestusi ja panna inimesi ootama, kuni tootmine seisab.

kogemused, töötamaks microsoft dynamics aX, nav ja Crm

seega on süsteemi usaldusväärsus võtmeks tootmise efek-

toodetega nii toidutööstus-, jaekaubandus-, tootmis-, lo-

tiivsemaks muutmisel.“

gistika- kui ka professionaalsete teenuste ettevõtteis.

TONY CARLISLE / Fairfax meadow, suurbritannia lihatööstus
„Oleme nüüd suutelised juhtima oma äri nii, nagu see on
vajalik meie klientidele ja samas efektiivselt meile endile.“
ARVO KASK, juhatuse esimees / dunkri Kaubanduse as
„juurutasime dynamics aX põhise tootmislahenduse eestis,
lätis ja leedus vähem kui nelja kuuga – esialgu võimatuna
tundunud lühike ajaplaan sai tõelisuseks ja oodatud tule–
musi nägime juba järgmisel kuul.“
AIVO ROSENBERG, peadirektor / toode as

Columbus Veerenni 58A, 11314 TALLINN tel: +372 606 2600 www.columbusglobal.ee
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‘Columbus on osa registreeritud kaubamärgist Columbus IT’

väljakud&keskused

Elva Tenniseklubi
Väljakud: 2 savi-liiva välisväljakut
Väljakute ja klubimaja asukoht:
Elvas, Tartu maanteel,
linnastaadioni kõrval
Avatud: kogu välishooaeg,
E-P 9:00-22:00
telefon: (+372)53048489
teele@elvatennis.eu
www.facebook.com/ElvaTenniseklubi
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