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Eesti Tennise Liidu aastalõpuüritusel sai läbi väljaandja tunnustuse ka ajakiri Tennis
koos kõikide oma autorite, kaastööliste, koostööpartnerite ja loomulikult lugejatega.
Donatas Narmont pildil Jürgen Zoppilt auhinda vastu võtmas.

Alanud on Tennise juubeliaasta

L

ugupeetud tennisesõbrad ja head ajakirja lugejad, nii see tõepoolest on. Tegemist pole küll teab mis suure juubeliga,
aga ikkagi. Ajakiri Tennis saab tänavu kevadel
5-aastaseks ning kui täpne olla, siis konkreetne
juubelinumber on just järgmine, maikuus ilmuv
kevadnumber. Anname siis väikese ülevaate,
mis toimus vahepealsel ajal nii ajakirja tegevuses kui Eesti tennises tervikuna. Aga 20 numbrit ajakirja on tänaseks ilmunud ja siit on hea
edasi minna.
Suur juubel on tulemas ka Eesti tennises, aga
seda järgmisel aastal, kui Eesti tennis saab
100-aastaseks. Käesolev aasta algas meile
igati edukalt, kui Kaia Kanepi võitis turniiri
Brisbane'is ja Jürgen Zopp Kaasanis, neist
võistlustest on ka ajakirjas juttu. Kaial on tekkinud nüüd küll väike vigastuspaus, aga see käib
paratamatult tipptennisega kaasas ja loodame,
Tennise väljaandmist
toetavad:

Esikaanel: Viktoria Azarenka
Foto: Scanpix

Väljaandmist toetab:
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hr Sven Mansberg
hr Jaanus Paas
hr Villem Lapimaa

et üsna pea on ta jälle väljakul kõiki maailma
tippe ohustamas. Eesti meeskond sai Davis
Cupi sarjas kodus kindla võidu ja kuigi naiskonnal Iisraelis tervikuna kõige paremini ei läinud,
sai meie noor lootus Anett Kontaveit paar väga
head võitu, mis tema mängukindlust veel enam
tõstavad. Ka nendest sündmustest saate ajakirjas lugeda.
Käesoleva numbri esikaanetüdruk on hiljuti
Austraalias oma esimese slämmiturniiri võitnud
ja maailma esireketiks tõusnud Viktoria Azarenka. Mäletan, et 3-4 aastat tagasi ütles Toomas
Leius mulle ühe vestluse käigus – vaata, see
tüdruk tõuseb umbes aastaga maailma esireketiks. Ja Toomasel oligi õigus, kuigi aega läks
pisut kauem. Meenutame, et mõned aastad
tagasi Tallinnas toimunud Fed Cupil Kaia Kanepi võitis Azarenkat. Ja teame väga hästi ka
seda, et Kaia on praegu maailma tipule väga
lähedal.
Soovin kõigile põnevat tenniseaastat numbriga 2012!
Donatas Narmont
Tennise väljaandja
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Ajakirja väljaandja Donatas
Narmont tuletab meelde, et
Tennis saab tänavu kevadel
5-aastaseks ning väikese
juubeli puhul on kavas teha
järgmine number mahukam ja ka
tagasivaatavam. 2012. aastal on
ajakirja üsna meeldiv välja anda,
sest häid võite Eesti tennisele on
tulnud siit ja sealt.
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Roland Kiil Tennis Team on tennise
õpetamisega tegelenud ligi
kümme aastat, ometi on ta Eesti
üks noorimaid klubisid. Loos
räägib Roland Kiil, kuidas klubi
oma halli sai, kuidas ta iseseisvus,
millised on parimad mängijad ja
nende eesmärgid.
Lk 87 on tavapärane ülevaade
naiste tenniseklubi Reval Ladies
tegemistest. Suurepärane
on loo juures olev foto naiste
Kadriturniirist, kus mängiti pikkades
seelikutes ja puureketitega.
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Päevakorral
Kaia Kanepi suurvõidule järgnes
kahjuks ebaõnnestumine
Australian Openil ja õlavigastus,
ent kuidagi ei saa üle ega ümber
– esikoht Brisbane'i turniiril veenva
mänguga näitas Eesti esireketi
võimekust esikümnesse pääsuks.
Jürgen Zopp rõõmustas meid sel
talvel kahe saavutusega: pääs
Australian Openi põhiturniirile ja
Kaasani Challengeri võit.
Lk 24 saab ajakirjas ruumi veel
üks tänavuse talve võitja – Anett
Kontaveit, kes sai esikoha
prestiižikal Orange Bowli
noorteturniiril.
Lk 30 on Kontaveit samuti
peategelane, kahjuks aga ei
aidanud tema head võidud Eesti
naiskonnal püsima jääda
Federation Cupi esiliigasse.
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Kas tipptennisistide heategevus on
osav reklaamitrikk või südamest
tulev abi? Eks sis lugegem ja
arvakem, kuidas hinnata Roger
Federeri, Serena Williamsi ja
teiste tippmängijate kulutusi vaeste
ja kannatanute abistamisel.
Lk 90 tuleb juttu veel ühest
põnevast sündmusest:
seeniortennisist Anatoli Strahhovi
erakordsest näituse avamisest Tere
Tennisekeskuses.
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Sulgpallis toimus jaanuaris
ja veebruaris kaks suurt
võistlust: rahvusvaheline turniiri
Yonex International ja Eesti
meistrivõistlused. Saate lugeda
ülevaadet neist jõuproovidest ning
lisaks Eesti esireketi Raul Musta
muljeid Malaisia laagrist.

Australian Open
2012
Esikaane kangelanna Viktoria
Azarenka elu tippsaavutusest ja
Novak Djokovici juba rutiinseks
saanud esikohast Austraalias
on päris pikalt juttu. Kuid lisaloos
saame veidi ka teada, mida arvab
Rod Laver tänapäeva ja oma aja
tennise võrdlusest.

Tennisesponsor
Mark Berman õppis koos isaga
iseseisvalt tennist mängima ning
lõpuks kasvas sellest välja Eesti
Tennise Liidu projekti toetamine.
BLRT Grupp andis viimati alaliidule
100 000 eurot ning Berman on
tennise edusammudega väga rahul.

80

Terved mõtted

Kodune tippturniir

Eesti Tennise Liit
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Davis Cupi matš Eesti –
Luksemburg tõi meile 5:0 võidu,
kuid loos on ka arutatud, kuidas
võinuks heitlus lõppeda vastaste
esireketi Gilles Mülleri
saabumise korral.

Tenniseuudised

Tennisereis
Tulevikutegija
Birgit Burk tuli suvel kahekordseks
Eesti noortemeistriks ning
samal ajal on ta Gustav Adolfi
gümnaasiumi eeskujulik õpilane.
Birgiti eeskuju on Vera Zvonarjova,
kes samuti edukalt õppimise ja
tennise ühendanud ning tipptennise
kõrvalt kaks kõrgharidust
omandanud.
Hendrik Inno käib korra nädalas
Rakverest Tallinnas treenimas
ning ikka selleks, et paremaks
saada. Ehkki noormees pajatab ka
nõrkustest enda mängus, loodab
ta treener Maret Ani abiga neist
jagu saada ning kunagi maailma
edetabelis esisajasse tõusta.
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Tennisekeskus
Tere Tennisekeskuse direktor Dmitri
Orlov räägib, miks on tema keskus
Eesti parim ning milliseid teenuseid
seal pakutakse.

Lauatennis
Vallot Vainula kirjutab
Eesti vastastest Euroopa
meistrivõistlustel ning
samuti anname ülevaate
Lauatennisekeskuse nimelise klubi
tegemistest.
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Janko Tipsarevici kohta kõlbab
öelda „see teine serblane“,
sest esimene on kahtlemata
Novak Djokovic. Kuid kuulsa
kaasmaalase varjus on ka DJ Tipsy
nime all diskorina esinenud mees
maailma esikümnesse tõusnud.
Dominika Cibulkovat teavad Eesti
tennisesõbrad eriti hästi möödunud
sügisest, kui ta Moskvas karjääri
esimest WTA turniirivõitu teenides
alistas finaalis Kaia Kanepi. Nüüd
aga saate lugeda ühest lühimast
maailma tippmängijast ka muud
huvitavat.

Sulgpall

57
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Eesti Tennise Liidu peasekretär
Allar Hint tervitab uue ja eduka
aasta puhul tenniserahvast.
Sõna saab üks alaliidu
toetajaist, catering-teenust
pakkuv Amps. Huvitavas loos
kirjutatakse Ampsu peakoka Heiti
Männiksaare nägemusest hea
roa valmistamisel. Lõpuks tuleb
põgusalt juttu Alexela Mastersist
ja tennise aastalõpupeost, seda
rohkem küll pildimaterjali näol.
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Tenniseklubi

Sven Eving, kelle tippmängija
aastad möödusid 1970ndatel
on endiselt tennise juures
Kalevi Tennisekooli direktorina
ja eduka seeniormängijana.
Evingul on nii oma tennisistiteelt
kui ka direktoriameti telgitagustest
pajatada nii mõnigi huvitav lugu.

Põnev teada

Meistriklass
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Austraaliaga on seotud ka
reisilugu. Kuid Riho Kallus ja
tema sõbrad ei käinud ainult
Australian Openil, vaid ka vaatamas
Kaia Kanepi võitu Brisbane'is. Teel
erinevatesse linnadesse tutvuti ka
kohaliku elu-oluga.

Uus rubriik avab lühidalt neid
uudiseid, mis pikema loona
ajakirja ei mahtunud.

Reketlon

72

Tennisemood

64

Veel üks põgusalt Austraaliaga
seotud rubriik. Hooaja algus
tähendas ka tennisemoes
uut aastat ning paljudele uut
kostüümi. Eks siis vaadakem, mida
arvab tipptennisistide riietusest
moekunstnik Anu Lensment.
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84

Toitumisspetsialist Sirve Munitsõn
tutvustab supertoite ning põgusalt
ka nende vajalikkust sportlastele.
Tere tulemast supertoitude
põnevasse maailma!

Turniir&traditsioon

Loo teema on aktuaalne: kuhu on
kadunud reketlon? Alaliidu
ambitsioonid olid veel viis
aastat tagasi kõrged ning
Eesti on saanud ka kaks noorte
maailmameistrit, kuid nüüd tundub
reketlon olevat varjusurmas.
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Kolm suurt harrastajate turniiri
on vaatluse all: GSMvalve Open,
Samowar Cup ja U.S. Open.
Anname edasi nii tulemused kui ka
fotod võistlustest.

Numbris lisaks
Nagu alati, saate lahendada ristsõna
ning seekord pisut uuendatud versiooni
Eesti tenniseväljakute ülevaatest.
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Kaia Kanepile andis karika kätte endine
tippmängija Evonne Goolagong-Cawley.

päevakorral

Kanepi Austraalias:
hiilgevõidu järel
hoog rauges
Eesti esireket Kaia Kanepi alustas aastat suurepäraselt, võites hooaja esimese turniiri
Brisbane'is, kruvides sellega lakke nii kodumaiste poolehoidjate kui ka välismaa
ekspertide ootused. Paraku lõppes tema teekond Australian Openil juba teises ringis.
Tekst: Maarja Värv, Postimees

K

anepi alustas Brisbane’is peetud
655 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri talle omaselt,
saades avaringis üle kahe tunni kestnud
matšis 7:5, 3:6, 6:2 jagu läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud venelanna
Aleksandra Panovast.
Edasine tundus aga esmapilgul tõeliselt jahmatavana, viies kogu Eesti tennise lummusesse. Teises ringis alistas
Kanepi vaid tund aega kestnud mängus
6:0, 6:3 maailma 16. reketi Anastassia
Pavljutšenkova, veerandfinaalis oli ta
6:1, 7:6 üle turniiril 2. asetatud edetabeli kümnendast naisest Andrea Petkovicist ning poolfinaalis ei leidnud tema
vastu mingisugust rohtu 2010. aasta
French Openi võitja Francesca Schiavone - 56 minutiga 6:3, 6:0.

TENNIS 1/2012

Fotod: Scanpix

Finaalis jätkas Kanepi suurepärast
esitust, alistades 6:2, 6:1 slovakitari Daniela Hantuchova ning karjääri teine
WTA turniirivõit oligi käes. Seejuures
oli Kanepi karjääri tipphetkel maailma
edetabelis viiendale kohale tõusnud
Hantuchovale kaotanud kõik kolm eelnevat kohtumist.

Ei saanud isegi aru,
kui hästi mängis
Seejuures kuulusid Brisbane'i turniiri tabelisse sellised tähed nagu mullune
US Openi võitja Samantha Stosur ning
endised esireketid Kim Clijsters ja Serena Williams. Stosur langes konkurentsist juba teises ringis, vigastatud Williams ja Clijsters aga andsid Hantucho-

vale loobumisvõidud, ameeriklanna
veerand- ning belglanna poolfinaalis.
„See on fantastiline tunne, olen nii
õnnelik, et ma ei suuda naermist lõpetada! Ma pole ise veel arugi saanud, kui
hästi ma mängisin, mida ma saavutanud
olen ja keda ma võitsin," tunnistas võidukarika legendaarselt Evonne Goolagong Cawley’lt saanud Kanepi mängujärgsel pressikonverentsil. „Ei juhtu
just tihti, et võidan mänge selliste skooridega – see lihtsalt oli minu nädal. Pean
jätkama samas vaimus ja edasi arenema, samas pean kõigeks valmis olema,
kuna ajalugu on näidanud, et minu jaoks
ei tule miski kergelt.“
Eesti pressile avaldas Kanepi, et nautis Brisbane’is väljakul olemist. „See,
kuidas ma mängisin ja millega hakkama
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päevakorral

Kaia Kanepi kirstunael - Jekaterina Makarova.

sain, annab erilist jõudu," sõnas ta. „Vahel, kui on pikad ja vägevad punktid,
võib ka endal mängu ajal kananahk ihule tulla, et nii hea punkt oli. Mul ikka
juhtus seda siin mõned korrad, nii hea
tunne!"

Brisbane'i võit pani
tennisemaailma kihama
Kõik, kes Brisbane’is Kanepi mänge
nägid, tunnistasid kui ühest suust – ta
on teinud suure arengusammu ja mängib elu parimat tennist. Eurospordi
kommentaatorite hinnangul võiks ta
vabalt kuuluda maailma edetabelis 15
parema sekka, Eesti tennisekorüfee
Toomas Leiuse arvates esikümnesse,
Kanepi ise aga unistab jätkuvalt kõige
kõrgemast kohast ehk esireketiks tõusmisest.
„Mäng on iseenesest päris hea ja niimoodi edasi liikudes – miks mitte?" arutles 2010. aastal Palermos karjääri esimese tiitli võitnud Kanepi, et edetabeli
esikoht ei ole sugugi ebareaalne. „Juunioride seas olin esimene, täiskasvanute seas veel pole saanud, aga loodan, et
eeldused olemas, ja kui asjad lähevad
õigesti ja hästi, on kõik võimalik."
Ka Hantuchova ennustas Kanepile

tõusu maailma edetabelis. „Kui ta on
hoos, on peaaegu võimatu tema vastu
saada ja ta mängis niimoodi terve nädala. Kui tal kõik sujub, on ta väga ohtlik mängija,“ polnud Hantuchova kiitusega kitsi. „Eeldusel, et ta suudab nädalast nädalasse niimoodi mängida,
murrab ta peagi esikümnesse.“

Kaotus Makarovale
purustas illusiooni
Paraku vähemalt seekord Kanepi seda ei suutnud – Brisbane’i edu tõttu
loobus ta Sydney turniirist, Austraalia
lahtistel jäi aga teekond üpris üürikeseks.
Avaringis sai Eesti parim naistennisist küll kindlalt 6:2, 6:4 jagu rootslanna
Johanna Larssonist, kuid teises ringis
tuli vastu „vana sõbranna“, venelanna
Jekaterina Makarova, kellele Kanepi
kaotas 2:6, 5:7.
Kanepi on venelannaga vastamisi olnud neljal korral ja võitnud vaid ühe
matši, ka mullustel Prantsusmaa lahtistel lükkas just Makarova Kanepi konkurentsist välja.
Brisbane'is väga head servi näidanud
Kanepi tegi mängus Makarovaga kuus
topeltviga ja servis kaks ässa, esimese

servi õnnestumisprotsent oli vaid 52,
lisaks ei suutnud ta esimeses setis kordagi oma servi hoida.
„Polnud üldse minu päev, ma ei leidnud õiget tunnet ega rütmi,“ möönis
Kanepi. „Serv ei toiminud, head sujuvat
rütmi polnud.“
Pärast Austraalia lahtiseid Eestisse
naasnud Kanepit tabas õla- ja kaelavigastus ning ta oli seetõttu sunnitud loobuma Pariisi ja Doha turniiridest, ajakirja trükkimineku ajaks oli lahtine ka
tema osalemine Dubais.

Kanepi versus Kvitova
Eesti esireketi Kaia Kanepi
hooaja avastart oli äravahetamiseni sarnane tšehhitari
Petra Kvitova mulluse algusega, mis pani paljusid meelevaldseid paralleele tõmbama.
Meenutame siinkohal Kvitova
eelmist hooaega – tšehhitar
asus aasta alguses maailma edetabelis 34. kohal ja
võidutses kohe Brisbane’is,
jõudis seejärel Austraalia
lahtistel meistrivõistlustel
veerandfinaali ja võitis Pariisi
turniiri. Aasta tipphetkedeks
olid võit Wimbledonis ja WTA
aastalõputurniiri esikoht, kokku võitis ta seitse turniiri ning
lõpetas aasta maailma teise
numbrina.
Kanepi alustas tänavust hooaega 34. edetabelikohalt ning
võitis Brisbane’i turniiri…
Kahe piiga identsest aastaalgusest tuli eestlannal juttu nii Eesti kui ka välismaiste ajakirjanikega.
„Igasugused asjad on elus võimalikud, aga minule ei meeldi ennustamisega tegeleda,“ jäi Kanepi kodumaise meediaga sel teemal arutledes napisõnaliseks. „Kui me aasta pärast uuesti räägime, siis vaatame, kas tegin sama või ei.“
Brisbane’is peetud mängujärgsel pressikonverentsil vastas ta aga küsimusele, kas ta suudab Kvitova
jälgedes astuda, niimoodi: „Kui ma samamoodi mängin, siis usun, et suudan. Pean võitma ja mängima
stabiilselt. Eks aasta lõpus ole näha, kas sain samaga hakkama või ei.“
Paraku kaotas piirdus võrdlus esialgu üksnes Brisbane’i võidu ja edetabelikohaga, kuna Austraalia lahtistel langes Kanepi teises ringis ning Pariisi turniirist jäi vigastuse tõttu kõrvale.
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Jürgen Zoppi karjääri
kaks esmakordset:
pääs slämmiturniirile
ja Challengeri võit
Tänavu talvel astus Eesti meeste esireket Jürgen Zopp karjääris taas kaks sammu
edasi, jõudes esimest korda suure slämmi põhiturniirile ja võites esimese Challengerturniiri. Seni ei näita küll ükski märk, et Zopp võiks oma teel toppama jääda.
Tekst: Ants Põldoja

T

änavune Australian Open oli Zoppile viies katse põhitabelisse pääseda. Mullu oli ta suhteliselt edukas vaid Wimbledonis, kus ta jõudis
eesmärgist ühe võidu kaugusele. Tänavu sõitis ta kodunt ära juba varem ja
alustas ettevalmistust Tai treeningulaagris.
„Kõik läks seal hästi, tegime kõvasti
trenni ning Bangkokist Austraaliasse
on ka lihtsam minna, kui ajavahe on
ainult kolm tundi,“ rääkis Zopp. „Igal
juhul mulle see laager meeldis. Isegi kui
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Fotod: Scanpix, Viktor Burkivski

oleksin Austraalias ainult kaotanud,
poleks ettevalmistuse kohta midagi paha öelnud. Alati pole nii, et kui laager
kulgeb hästi, tulevad ka võidud.“

Fännide toetus aitas
Zoppil mänge päästa
Juba esimesel turniiril Brisbane'is
toetasid Zoppi Eesti fännid – nii kodumaalt saabunud asjahuviliste punt kui
ka Austraalias elavad eestlased. Zoppi
sõnul oli fännide toetus seekord üsna

otseses seoses tema pääsuga Australian
Openi põhiturniirile, nii mõndagi rasket
mängu poleks ta võib-olla kaasaelamiseta suutnud enda kasuks pöörata.
„Enne turniiri arvasin, et põhiturniirile jõudmiseks pean oluliselt paremini
mängima. Kui aga lähed väljakule ja
näed, et praegu on mul sellised löögid
ja selline pallitunnetus, siis tuleb sellega leppida ja võtta maksimum,“ rääkis
Zopp. „Servi õnnestumise protsent oli
Austraalias liiga madal. Kuid midagi
hullu ka polnud, mingil hetkel mängisid
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päevakorral

ka vastased väga hästi. Üldiselt mängisin korralikult, ehkki mitte oma parimat
tennist.“
Piisab vaid numbritest, et näidata, kui
rasked olid Zoppi esimesed mängud
kvalifikatsioonis: valgevenelase Vladimir Ignatiku alistas ta 2:6, 7:5, 9:7 ja
prantslase Mathieu Rodriguese 6:7, 6:3,
11:9. Seega tuli Eesti esireketil mängida
kaks pikka setti, sest Australian Openil
ei lõpe isegi kvalifikatsioonis otsustav
sett tie-break'iga.
Ignatiku vastu päästis Zopp viis matšpalli. „See oli noatera peal. Fännid aitasid mul vastu pidada, aga tuleb tunnistada: olin õnnega koos, et see mäng
ära tuli,“ ohkas Zopp.
Austraalia väljakukatet pidas Zopp
enda jaoks sobivaks: „Üsna tavaline
hard-court, poolkiire, millega on lihtne
harjuda.“
Kui algas aga põhiturniir, ei jätkunud
Zoppil püssirohtu, et alistada wild
card'iga põhitabelisse pääsenud austraallane James Duckworth. „Loosiga
tuli selline vastane, keda mul oli justkui
kohustus võita. Eestis juba räägiti, milline favoriit ma olen. Tegelikult polnud
meie edetabelikohad sugugi nii erinevad. Ma ei harjunud ka tuulise ilma ja
olustikuga, ehkki tingimused olid mõlemale võrdsed. Mingil määral olin end
kvalifikatsioonis ka vaimselt tühjaks
mänginud, tekkis pingelangus,“ kirjeldas Zopp.
Huvitav, et ajakava paigutas
Melbourne'is Zoppi ja Kaia Kanepi esimese ringi mängu enam-vähem samale
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ajale. „Tundus, et enamik fänne vaatas
minu mängu. Küllap nad lootsid, et Kaia
pääseb igal juhul edasi ning sedavõrd
toetust ei vaja,“ teadis Zopp.
Teistsuguse loosi korral olnuks Zoppil
võimalus avaringis kohtuda Roger Federeri või Rafael Nadaliga. „Tegelikult
tahtsin võimalikult hea mängijaga kohtuda. Kui jõuad esimest korda põhiturniirile, siis tahad nagu rohkem olustikku nautida. Et oled nüüd kõval turniiril
tugeva mängija vastu. Lõpuks tuli soodne loos, aga ma ei rõõmustanud selle
üle. Federeri ma võitnud muidugi poleks, aga mõnda teist võib-olla küll või
vähemalt pingevabamalt mänginud,“
leidis Zopp.

Kui tõuseb tase,
paraneb vastavalt
ka edetabelikoht
Kaasani Challenger algas Zoppi jaoks
vähem kui paar nädalat pärast Austraalias väljalangemist. Kontrast oli suur,
kui 30-kraadisest kuumusest tuli sõita
25-kraadisesse pakasesse. „Praegu on
ju Euroopas igal pool külm, mitte ainult
Venemaal. Kuid sisehallis olid head tingimused, ei saa kurta. Pealtvaatajaid oli
Kaasanis vähe, finaalis vast 150 inimest. Kuid mind see ei häiri. Kui nad
on erapooletud, pole aega neile tähelepanu pöörata, keskendud oma mängule,“ ütles Zopp.
Kuigi Zopp leidis, et mängis Kaasanis
paremini kui Austraalias, ei usu ta kiiret
edasiminekut. „Ma ei ole palju parem

kui kolm kuud tagasi Aasia
turnee ajal. Kui võrrelda
aastataguse ajaga, siis olen
parem. Mõnikord mängid
oma potentsiaali välja ja
mõnikord mitte. Mul on ka
sees natuke lihtsam mängida. Pole tuult ega päikest,
kuskil kaugel Venemaal on
ka olustik rahulikum,“ rääkis Zopp.
Enda sõnul mängis Zopp
Kaasanis kohati elu parimat
tennist, kuid õnne osakaalu
ei saa ka päriselt eitada.
„Poolfinaalis sain loobumisvõidu. Kuid kas see aitas
mul ka finaali võita, seda ei
saa ju kinnitada,“ arutles
Zopp. „Serv toimis seekord
hästi, kuid olin ka tagajoonel kindel.“
Venemaa tennisist Teimuraz Gabašvili oli mängija,
kes vigastuse tõttu Zoppile poolfinaalis
loobumise andis, kuid ka veerandfinaalis läks loodetust lihtsamalt, sest belglane Ruben Bemelmans oli selleks hetkeks pidanud kahe nädalaga tosin mängu. „Võib-olla ta oli väsinud, aga ma ei
keskendu vastase seisundile, vaid enda
tegutsemisele,“ ütles Zopp, kes lõpuks
finaalis alistas rumeenlase Marius Copili 7:6, 7:6.
Kui vaadata edasi 2012. aastale, siis
seab Zopp eesmärgi mängutaset tõsta,
mitte ei planeeri konkreetset edetabelikohta. „Kui hakkan paremini mängima, hoolitseb see iseenesest ka parema
rankingu eest,“ selgitas Zopp. „Ei ole ju
nii, et mängin 60. mehe tasemel, aga
tegelikult olen maailmas 120. Nad on
ikka vastavuses.“
Zopp kavatseb osaleda Indian Wellsi
ja Miami suurturniiride kvalifikatsioonis, ehkki edetabelikoha parandamise
seisukohalt oleks ehk õigem mujal mängida. „Punkte on seal raskem koguda,
aga arengu seisukohalt on see õige.
Muidu ei saagi maailma 50 tasemega
harjuda, kui ainult teise või kolmanda
saja meestega mängid,“ leidis Zopp.
Ometi on ranking võluvits, mis avab
uusi võimalusi. Vaid tosin kohta tõusu
tähendaks Zoppile otsepääsu suure
slämmi põhiturniiridele, veel paarkümmend kohta edasi annaks Londoni
olümpiapileti. „Loomulikult olen ka
numbritele mõelnud. Tean, millal mul
punktid ära langevad ja palju mul millestki puudu jääb, kuid ülemäära pead
sellega ei vaeva,“ ütles Zopp.
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Tenniseaasta lõppes ja
uus algas võidukalt
Eesti tennises pole ammu olnud sellist aastavahetust, kus vana aasta viimasel kuul
ja uue esimesel kuul saavutatakse kaks suurt võitu. Ning lisaks algas ka veebruar
võiduga!

K

Tekst: Allar Hint, Eesti Tennise Liidu peasekretär

õigepealt tahaks tänada kõiki mängijaid, treenereid, kohtunikke, sponsoreid ja vabatahtlikke abilisi suurepärase
2011. aasta eest.
Aasta, mis tõi suvel Eestile Euroopa noortemeistri tiitli, jätkus sügisel Kaia Kanepi ja Jürgen Zoppi edukate mängudega Aasias ja lõppes Anett Kontaveidi erakordse tiitli, Orange Bowli turniirivõiduga. Ei saa jätta märkimata, et suure
slämmi juunioride turniiride kõrval on Orange Bowl ainus noorte võistlus, kus võitjate nimistu nii aukartust äratav.
Kuid kahe ajakirja ilmumise vahelisele kolmele kuule mahtus veel kaks suurt võitu, mis saavutati juba uuel aastal. Kaia
Kanepile polnud esikoht Brisbane'is esimene võit WTA turniiridel, ent saavutatud siiski tunduvalt tugevama koosseisuga
võistlusel kui tema esimene võit Palermos.
Jürgen Zoppi jaoks tähendas talv kahe uue tähise vallutamist. Esimest korda karjääri jooksul jõudis ta suure slämmi
põhiturniirile ning esimest korda võitis ta Challenger-turniiri Kaasanis.
Palju õnne Anettile, Kaiale ja Jürgenile ning edu veel suuremate võitude saavutamisel!
Kahju, et Kaia ei saanud kaasa teha Föderatsiooni karikasarjas ning vaatamata Anetti heale mängule langes naiskond II
liigasse. Loodame, et järgmisel hooajal on Kaia terve ning valmis naiskonda aitama, sest esialgu ei ole ilma temata naiskonnal kõrgemasse seltskonda asja. Davis Cupil sai Eesti võidu ning see annab hea stardipositsiooni järgmiseks aastaks
I liigasse jõudmiseks, kuid siin omakorda tuli meile „appi“ Luksemburgi esireket Gilles Müller, kes loobus koondist esindamast.
Lõpetuseks soovin kõigile tennisistidele, nii tippmängijaile, noortele kui ka harrastajaile jõudu uueks tennisaastaks ja
aktiivset osalemist paljudel turniiridel!

Amps, Heiti ja catering
Igal hommikul leiavad paljud inimesed tee Ampsu. Kes joob kohvi, kes tellib värskeid
saiakesi või hõrgutavaid pannkooke. On ka võileiva ja kebabi fänne. Mis siis veel
salati, pitsa või omleti tarbijatest rääkida. Lõuna paiku on Ampsus aga paras
trügimine, et kõike maitsvat jõuaks rahulikult põske pista.
Tekst: Ene Ojaveski

K

es veel ei tea kus Amps asub, siis
Tallinnas leiab seda lausa neljas
kohas. Suurim neist asub Järve
keskuses, teised aga Pärnu maantee
äärses Pärnu kohvikus, Gonsiori tänava
Aura kohvikus ja Merimetsa Selveris.
Kõikide Ampsude kohta saab parimat
infot muidugi kodulehel www.amps.ee
või Facebookist. Igapäevasele rahva
söötmisele lisaks pakutakse ka
catering’i teenust. Meelepärane toit
tuuakse just sinna, kus see sinu jaoks
kõige paremini sobib.

Korraldab
spordiürituste
catering'i
Miks üldse kasutada catering’i? Vastuse annab Ampsude peakokk Heiti
Männiksaar: „Meenutan olukordi, kus
mu lähedased olid sunnitud mind tundide kaupa peolauda ootama, sest tahtsin alati kõik suupisted ise
valmistada. Kui lõpuks seltskonda jõudsin, hakkasid paljud sõbrad juba lahkuma.”
Tuleb tuttav ette? „Lahenduseks sai Amps Catering,
sest maitsvate roogade pakkumisest loobumine ei tulnud
mõttesegi. Sain luua teenuse,
mille toit valmistatakse minu
retseptide põhjal ja see võimaldab mul endal alati nautida iga koosviibimist algusest lõpuni.”
Et Amps Catering head teenust pakub, võivad kinnitada
nende kauaaegsed koostööpartnerid. Näiteks Eesti Tennise Liit, Eesti Jalgpalli Liit
ja Eesti Kergejõustiku Liit,
kelle võistlustel ja ka muudel
olulistel sündmustel Ampsu
suupisteid või muid roogi pakutakse. Ja miks ka mitte,
sest maitsev, tervislik ja värskest eestimaisest toorainest

Foto: Amps

toit on igati sobilik sportlastele, aga ka
sporti armastavatele pealtvaatajatele.
A le Coq Arenal on toitlustamine just
Amps Catering’i korraldada. Nende toitu söövad pealtvaatajad, VIP loožide
külalised ning ka jalgpallurid. Veebruaris Eestis toimuvat tennise Davis Cupi
võistlust oli Ampsul samuti au toitlustada. Kuid Amps Catering’i teenust võivad tellida ka kõik eraisikud, kes heast
toidust ja sõbralikest hindadest lugu
peavad.
Kõige lihtsam viis tellimust teha on
külastada Ampsu e-poodi ning komplekteerida sobiv menüü. Natuke keerulisema, aga isikupärasema ja huvitavama tulemuse saad, kui võtad Ampsu
projektijuhtidega ühendust ja räägid
täpselt ürituse ideest. Sel juhul koostatakse menüü, mis just sinu soove, sündmuse olulisust ja hinnataset arvestab.
Loomulikult käib siia juurde ka teenindus, koristus ja kõik muugi. Kõik ikka

selleks, et sa oma peol ise midagi tegema ei peaks.

Ampsu roogade
maitsetes tunned õnne!
Heiti Männiksaar töötab Ampsu peakokana 2000. aastast alates. Nii vaikse
olemise ja tasase häälega peakokka ei
kohta tänapäeval just sageli. Žeste ja
kärarikast kamandamist tema köögist
ei leia, küll aga huvitavaid maitseid ja
nupukat lähenemist. Viimast seetõttu,
et Heiti armastab väga reisida ning
sealtkaudu uusi kogemusi, maitseid ja
põnevaid toite kogeda.
Reisidel nähtu-maitstu jõuab aga läbi
Heiti toitude ka eestlasteni. Nimelt toimuvad Ampsude pubides tihti teemakuud, mis tavaliselt just Heiti viimase
reisikohaga seotud. Toimunud on näiteks Ladina-Ameerika, Maroko, India
ja Itaalia päevad, kohe on tulemas Saksa köögi tutvustus. Indiast ja Itaaliast tuli isegi kokk kohale, et toit
ikka autentsem oleks. Ja nii vastastikku uusi maitseid omandataksegi.
Heiti on Ampsu BBQ Team’iga
Eesti meistrivõistluste erinevates
kategooriates nii mõnegi auhinnalise koha võitnud. Need, kellele
grillahjus valminud lihad-kaladköögiviljad maitsevad, aga endal
oskusi napib, võivad Ampsust tellida ka barbeque-catering’i teenust. Pealegi saate sel juhul täpselt
teada, mis vahe on grillimisel ja
barbeque’l.
„Olen õnnelik inimene. Minu elukutse on üks mu kirg. Teine on matkamine. Eriti hea, kui saan need
kaks kokku panna. Mulle meeldib
kui reeglid on paigas, eesmärk püstitatud ja tulemus sageli ootuspärasest paremgi,” räägib Heiti vaikse häälega. Ja tore on näha, et nii
ongi – õnneliku inimese käe all valmib alati maitsev toit. Ja seda tasub
kindlasti süüa, sest õnn on Ampsu
roogade maitsetes tunda.

Ampsu peakokk Heiti Männiksaar.
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Alexela Mastersi
võitsid Zopp ja Eklund
Jürgen Zopp kaitses ettearvatult tiitlit Eesti tennise aastalõputurniiril ehk Alexela
Mastersil, kuid seekordne võit ei tulnud talle nii kergelt kui 2010. aastal.

V

Tekst: Ajakiri Tennis

Fotod: Viktor Burkivski

ladimir Ivanov, kes mullu sügisel tegi maailma edetabelis mõjusa tõusu, avaldas Zoppile finaalis tugevat vastupanu. Punktide mängimisel ei jäänud muljet, et Ivanov olnuks maailma
teise saja tennisistist nõrgem, kuid võiduks piisavaid relvi tal siiski
polnud. Otsustavatel punktidel oli Zopp selgelt kindlam ja võitis 6:3,
7:6.
Poolfinaalides kumbki finalist setti ei loovutanud. Zopp alistas Erik
Aunapuu 6:3, 6:2 ja Ivanov Mikk Irdoja 6:4, 6:3.
Naiste üksikmäng kujunes seekord Mastersil loodetust pisut nõrgemaks. Kui 2010. aastal mängisid kaasa veel Kaia Kanepi, Anett
Kontaveit ja Margit Rüütel, siis seekord polnud neist kedagi kohal.
Lisame, et Kontaveit polekski saanud kuidagi tulla, kuna täpselt samal
ajal Mastersiga mängis ta Orange Bowli noorteturniiril, kus ta sai
hiilgava esikoha.
Nii-öelda teise ešeloni turniiril sai esikoha rahvusvahelistel võistlustel Soomet esindav, kuid Eestis elav ja ka meie meistrivõistlustel
osalev Mia Nicole Eklund, kes finaalis alistas Erika Hendseli 6:4, 6:4.
Pööre saabus esimese seti keskel, kui Eklund oli oma pallingul taga
2:4, 15:40.
Poolfinaalides võitis Eklund üle kahe tunni kestnud heitluses Kadi
Ilvese 6:7, 6:4, 6:3 ja Hendsel üllatavalt kindlalt 2011. aasta Eesti
meistri Tatjana Vorobjova 6:2, 6:1.
Kohe pärast Mastersi finaali peeti Eesti tennise aastalõpupidu, kus
auhinnati erinevate klasside parimaid. Vaid Floridas suuri tegusid
teinud Kontaveit sai karikad kätte hiljem, olles ühtlasi ainus, kes
teenis kaks auhinda – klassis U16 ja U18.
Parimaks mees- ja naistennisistiks valiti ettearvatult Eesti esireketid Zopp ja Kanepi. Teised noorte auhindade võitjad. Poisid U12
Siim Troost, U14 Kenneth Raisma, U16 Alan Braschinsky, U18 Markus Kerner, tüdrukud U12 Anette Mäelt, U14 Erika Hendsel.
Aasta treeneriks valiti Zoppi juhendaja Pasi Virtanen, kuid parimaks
noortetreeneriks Kontaveiti juhendaja Märten Tamla.
Oli ka teisi auhindu: aasta tenniseklubiks/-kooliks valiti AOTK (Alo
Ojassalu Tennisekool) ja parimaks keskuseks Haapsalu, tennisealaste teenete auhinna sai Fjodor Berman, aasta teoks loeti SEB Tallink
Teami loomine, parimaks ajakirjanikuks Donatas Narmont, regionaalse tennise parimaks arendajaks Rakvere ning parimateks seeniorideks Oleg Ševtšuk ja Maria Bergenheim.
Huvitav oli ka aasta fair-play auhind, mille teenis Jaan Troost, mistõttu said korraga auhinna kättesaamiseks lavale kutsutud vanaisa
ja pojapoeg, sest Siim Troost võitis U12 klassis.

Peol toimus tennisepärases stiilis
"Rahaaugu" mäng, kus vastas
tenniseharrastaja Urmas Lagle, teda
abistas Mia Nicole Eklund.
ETL-i asepresident Reet Hääl
ulatab parima naismängija
auhinna Kaia Kanepile.

Võidukarika ulatab Jürgen Zoppile
Alexela suuromanik Heiti Hääl.

Naiste Mastersi võitis
Mia Nicole Eklund.

ETL-i juhatuse liige
Andres Jõesaar õnnitleb
parimat 12-aastast
tüdrukut Anette Mäelti.

Oma klassi
parimad:
Jürgen Zopp
meeste ja Alan
Braschinsky
U16 noorte
seas.
Valik peoseltskonnast (vasakult): Toomas Kuum, Allar
Hint, Reet ja Heiti Hääl, Kaia Kanepi ja Silver Karjus.

Koos said
auhinna
vanaisa ja
pojapoeg:
Jaan ja Siim
Troost.

Aastalõpupeo pilte näete kõrvalleheküljel.

MIN-koodi omanikele Alexela
sooduskaart tasuta!
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Sven Eving – Eesti
paljukordne meister
kõigis vanuseklassides
Sven Eving jõudis tennise juurde buumi ajal – ala populaarsus oli 1950ndatel aastatel
kiiresti tõusmas. Praegu on ta Toomas Leiuse järgse plejaadi tippmängijaist üks
väheseid, kes jätkab seenioride rahvusvahelistel turniiridel.
Tekst: Ants Põldoja

E

vingu meistriklassi pürgimise
alguseks võib pidada 1961. aastat, kui ta tuli Eesti 14-aastaste
(tollal C-klass) poiste meistriks. Samal
hooajal tuli Eesti NSV Liidu võistkondlikuks meistriks, kui koosseisu kuulus
15 mängijat. See näitas tennise laia kandepinda.
Evingu sõnul ta ei mõelnud nii, et sattus alale, kus läbimurdmine on erakordse konkurentsi tõttu raske. „Vastupidi,
mul olid head eeskujud. Pealegi sai juba
noorteklassis mõnegi koondislasega
mängitud ning ilmnes, et taseme vahe
polegi suur. Näiteks Jaak Parmasele
kaotasin 1964. aastal vaid 4:6, 4:6. Oli
kuhu pürgida. Ning pealegi tollal ju välismaale keegi ei pääsenud, sport andis
võimaluse. Peeti maavõistlusi Soomega,
mis andis stiimuli,“ selgitas Eving.

Fotod: Lembit Peegel, Viktor Burkivski, Scanpix/Postimees
keteid, keeli, hakati jagama toidutalonge, nagu tollal kombeks.“
Tennis polnud 50-60 aastat tagasi
mingi eliitala, sest treeningud ei läinud
lapsele midagi maksma. „Treenerid käisid koolides, valisid suure hulga laste
seast parimaid välja. Minule küll isa
ostis esimese reketi ning jalanõud tuli
endal soetada, aga trenn ja kõik võistlused olid tasuta. Ning noortekoondise
liikmetele korraldati ka laagreid. Need
toimusid siinsamas Tallinnas, aga selle
ajal sai talongide eest süüa. Praegune
noor ei kujuta ettegi neid sotsialismi
eeliseid,“ muigas Eving.
1965. aastal osales Eving juba ise Eesti kolmanda võistkondliku meistritiitli
sepistamisel. „Mäletan, et kõige raskem

oli poolfinaal Vene Föderatsiooniga,
kusjuures minu võit sai oluliseks. Vihma tibutas, kuid mängisime edasi. Tollal oli naturaalkeeltega reket, mida
niiskus mõjutas. Mul oli üks reket juba
katki läinud ja võistkonnas kõik elasid
kaasa, et teine lõpuni vastu peaks,“
meenutas Eving.

Esimest korda
üksikmängumeistriks
alles 27-aastaselt
Eving tuli Eesti meistriks ka B-klassis
(U16) aastatel 1962 ja 1963. Ent seejärel
enam tema nime kullavõitjate seast ei
leia. Tagant tuli aasta noorem Hindrek
Sepp, kes 1966. aastal NSV Liidu noor-

Sport oli pea iga
poisi meelistegevus
1950ndatel aastatel oli poisil kodu ja
kooli kõrval meelistegevus tavaliselt
sport. Muid meelelahutusi siis eriti polnud. Raamatus „Eesti kergejõustiku
kullakamber“ meenutas kaugushüppaja Tõnu Lepik, enam-vähem Evingu
kaasaegne, et teist valikut peale spordi
tal ei tekkinudki. Koolieas tegeldi tihti
ka mitme alaga.
„Mis puutub Lepikusse, siis tema ju
mängis algul Harri Kalamäe käe all
tennist,“ teadis Eving. „Kuid Kalamäe
ise viis ta Tšikini juurde kergejõustikusse, sest Lepik oli kehaliselt üliandekas, aga tennise jaoks tundlikku kätt
polnud. Mina omakorda tegelesin tennise kõrvalt kergejõustikuga. Käisin
isegi Voronežis pioneeride üleliidulisel
võistlusel.“
Hilja Vinkeli treeningrühmas alustanud Eving läks Kalamäe juurde pärast
noortemeistriks tulekut 1961. aastal.
„Alates sellest tulid ka eelised, sain reSven Evingu stiilinäide 1974. aastast.
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temeistri tiitli võitis. „Mitte ainult Sepp,
vaid ka Endel Nael trügis järele. Astusin pärast keskkooli lõpetamist TPI-sse
(praegu TTÜ – autor), kus oli raske õppimise kõrvalt tennisele pühenduda
ning lõpuks läksin üle ikkagi Peda
(praeguse TPÜ tollane hüüdnimi – autor) kehakultuuri,“ selgitas Eving teatud langust.
Evingu sõnul pärssis arengut ka ebakindel eeskäsi. „Tollase puureketi pea
oli praeguste mänguvahenditega võrreldes väike. Lõigatud tagakäsi oli mul
kindel, aga eeskätt lõin rebitult ning see
ei andnud puureketiga efekti. Kui oli
hea päev, siis tuli välja, aga halval päeval tabasin tihti raamiga,“ põhjendas
Eving.
Samuti oli 1960ndatel aastatel tänapäevaga võrreldes rohkem moes võrku
tungimine. „Puureketi ajastul oli tõrje
märksa nõrgem. Löödi lihtsalt pall üle.
Ei olnud siis ka kahe käega tagakäe lööjaid. Pärast tagakäe poolele servimist
võisid julgelt võrku tungida.“
Paarismängus oli Evingul juba medaleid ning ka kuldseid, ent üksikmängus
tuli ta esimest korda Eesti meistriks
alles 1974 ehk 27-aastaselt. Sepp oli selleks ajaks võitnud juba kaks tiitlit,
märksa nooremana tulid esimest korda
meistriks ka Peeter Lamp ja Ants Juhvelt.
„Ei oskagi kohe öelda, miks nii hilja,“
arutles Eving. „Võib-olla ei võtnud nii
tõsiselt. Praegu on noored tänu vanematele ja rahale väga pühendunud, ent
tol ajal tundsid rohkem mängust rõõmu,
võtsid asja naudinguga. Kuid müts maha Sepa ees, ta oli kõva töömees ja treenis kindlasti minust rohkem. Ning lisaks
oli Leius ees, ehkki ta mõnikord ei män-

ginud kaasa.“
1973. aastal olnuks Evingul ehk võimalus langevas vormis Leiust võita, ent
ta jättis poolfinaalis Sepa vastu neli
matšpalli kasutamata. Finaalis sai Leius
kodus üle 13 aasta esimese kaotuse, jäädes Sepale kindlalt alla.

juba varem. „Siis kohtusingi Kreega. Ta kuulis loost ja ütles
kohe: tule Dünamosse, saad 80 rubla kuus.“ Asi oli otsustatud.
Evingust sai dünamolane.
Kui Eving tuli 1974. aastal kolmekordseks meistriks, võites
ka paarismängud, olevat Nittim Kalamäele poetanud: „Miks
sa ei öelnud, et see Eving on nii kõva mees! Oleksime talle siis
raha leidnud.“
Tagantjärele ütleb Eving, et ülemineku tõttu ta mingit vaenu
ei tundnud. Mõisteti, et materiaalsed põhjused olid sammu
taga. „Eks lugu oli ka selles, et Kalevit loeti Eestis rahvusliku
spordi esindusklubiks, Dünamo oli üleliiduline ühing. Aga reetur pole tõesti õige sõna,“ arvas Eving.
Lõppude-lõpuks tuli ju Eving Kalevisse tagasi ning on seal
töötanud viimased 31 aastat. „1981. aastal moodustati klubi
kõrval Tallinna Kalevi Tennisekool. Isikute vastuolu tõttu paluti mul kandideerida direktoriks. Mingit hääletamist ei toimunud, lihtsalt otsustati, et saan selle koha,“ rääkis Eving, ent
ei tahtnud avaldada üksikasju, millise konfliktiga oli tegemist.

„Reeturi“ lugu: Dünamo
maksis Kalevi üle
Eving tunnistab, et 1974. aasta edu
võis tulla ka sellest, et läks üle Dünamosse, ehkki see toimus juba aasta varem. „Sain tänu Evald Kreele palju
paremad võimalused. Eelkõige oli Kree
erakordne organisaator,“ lisas Eving.
Juhtum ise oli tolle aja kohta pretsedenditu. Tänapäeval pole mingit probleemi, kui jalgpallur siirdub Florast
Levadiasse või vastupidi, ka korvpallur
võib kuuluda enne Rocki ja siis Kalevisse. Maailmas on vaid jäänud Šotimaal Rangersi ja Celticu eriline vastasseis – usu tõttu ühest klubist teise ei
liiguta. Ent 1970ndatel aastatel oli Kalevi ja Dünamo kemplemine printsipiaalne. Evingut võis pidada reeturiks,
kuigi jutumärkides.
1972. aasta veetis Eving sõjaväes. Algul isegi 40 päeva päris väeosas Kaliningradi oblastis, siis pääses ta Riia
ASK-sse ning sai selle kõrvalt ka Eestisisestest võistlustel osaleda. Eving: „Ikka nii nagu vene värk käis – viisid ülemusele Vana Tallinna ja siis ta lubas
ära.“
Kui aastane armeeteenistus sai läbi,
naasis Eving Kalevisse. „Hakkasime
Kalamäega arutama, et ainult tennisest
ära ei ela, peab tööle minema. Näiteks
võimlemisõpetajaks. Aga tipptennisega

Harvad välissõidud ja
NSV Liidu „surnud ring“

olnuks sel juhul lõpp. Kalevi tenniseklubi juhataja lubas, et võib enda asutusse mind fiktiivselt tööle vormistada,
aga üle 30 rubla maksta ei saa. Nii läksime Kalamäega Kalevi esimehe Johannes Nittimi jutule. Et ehk annaks veel
30 rubla juurde, juba 60ga saanuksin
hakkama, sest toidutalonge anti pealekauba,“ meenutas Eving.
Kuid Kalev kulutas palju raha korv- ja
võrkpallureile ning Evingule kaukast
enam ei jätkunud. Vahemärkus: teine
kalevlane Sepp sai ühingult stipendiumi

Teised Sven Evingust
Eerika Bekker, endine õpilane
„Ta oli nii rahulik treener. Kuigi laste juhendamisel ikka juhtub, et on põhjust ärritumiseks, siis tema ei
läinud kunagi närvi ning suutis ennast alati vaos hoida. Mulle on ta olnud suur eeskuju nii suhtumise
poolest, kui ka seetõttu, et ta ise on nii hea tennisist. Ta on palju aastaid olnud oma vanuseklassis Eesti
parim. Mulle ka hullult meeldis, et ta käis alati võistlustel kaasas. Ehkki ta algselt polnud mu päris treener, istus ta ikka tribüünil ja toetas. Mäletan üht väga pikka mängu, kui finaalis võitsin Mariliis Reintammi.
Tean, et me ei seadnud esikohta eesmärgiks, kuid võit tuli ning selle tähistamiseks läksime treener Evinguga Controventosse sööma. Suhtun temasse suure austusega.”
Enn Kunila, paarismängupartner seenioride turniiridel
„Sven Eving on mu sõber olnud üle kümne aasta, tema käe all õppisin ka tennist mängima. Alustades, ei
kujutanud ma ette, et kunagi hakkan temaga koos paari mängima. Minu jaoks on kõige tähtsam rõhutada Sveni inimlikku poolt, et ta on kõiges tore ja sõbralik. Kui perekonniti läbi käime, siis Sven on alati laste lemmik, mis kindlasti on ilmsiks tulnud ka noorte treenimisel. Tennise õpetamisel jääb ta alati delikaatseks ega tõsta kunagi häält – paremat treenerit ei saaks ollagi! Väljakul on tema põhimõte, et üleolekut
pole vaja näidata ja partnerid peavad olema mängus võrdsed, ent loomulikult saan Svenilt head nõu ja
arvestan juhistega. Tema mäng pole kunagi rajatud jõule, vaid mõistusele. Sven on tõeline tenniseprofessor, kes näeb paar käiku ette. Ning loomulikult tuleb rõhutada, et Eesti tennises on ta tõeliselt suur
nimi.”
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Sven Evingu stiilinäide aastast 2002.
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Kümme aastat pärast NSV Liidu võistkondlikuks meistriks
tulekut osales Eving koondises ka 1975. aasta Rahvaste spartakiaadil, mil Eesti võitis viimase üleliidulise võistkonnamedali. Spartakiaadi tenniseturniir peeti Tallinnas ning Kaarli
väljakute tribüünid ja mäeveer olid rahvast pungil täis.
„Kahjuks jäime poolfinaalis alla Ukrainale ning mina kaotasin ka oma mängu. Kuigi otsustas ikkagi segapaarismäng, mida mäletan kui dramaatilist,“ meenutas Eving, kes pronksimatšis Gruusiaga siiski vajaliku võidu tõi ja viimast medalit
sepistada aitas.
Eesti üksikmängumeistriks tuli Eving veel 1976. ja 1978.
aastal. „Üks põlvkond oli lõpetanud, tagant tulid ainult Ervin
Lange ja Tiit Kivistik. Villem Lapimaa vajus ära, sest tal polnud
tagakätt. Lisaks teenis Lange armees ning tal oli raskem Eesti võistlusi sättida,“ põhjendas Eving uusi võite konkurentsi
hõrenemisega.
Meespaarismängus tuli Eving kuus korda Eesti meistriks
nelja erineva partneriga (Juhvelt, Leius, Kivistik, Sepp). „Ei
saa öelda, et olin
hea paarismängija, aga ju siis sobis
koostöö. Paarismängus on tähtis
hingeline klapp,
kaotusseisus ei tohi ebakõlasid tekkida,“
sõnas
Eving.
Ta tõi näite, kui
võitis Kivistikuga
1974. aasta finaalis Lange ja Lapimaa: „Oli vilets
ilm, vihm katkestas mitu korda
mängu. Olime taga settidega 1:2
ning neljandas 1:4
ja 15:40 minu servil. Riskisin teisel
Rahvuslikes värvides pealtvaatajana
Federation Cupil.
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Seenioride klassis mängib Sven Eving paaris Enn Kunilaga.

pallingul ja lõin joone valgeks, aga pall võis ka maanduda pikendusel. Läks vaidluseks. Eriti äge oli Lapimaa, kes siiamaani arvab, et kohtunik eksis, kui lõpuks jälge uurides palli sisse
luges. Lapimaa küttis end üles, kuid Lange oli vaiksem, tõmbas
pea norgu ning ei tulnud neil mängust enam midagi välja. Kui
istusime Kivistikuga riietusruumis, saabus Lapimaa, viskas
reketi nurka ja ütles: „Kurat, ma ei tule kunagi enam Eesti
meistriks!“ Kuldsed sõnad, ei tulnudki,“ meenutas Eving.
Mängijakarjääri kokku võttes arvas Eving, et see oli eriliste
tõusude-mõõnadeta. „Olnuks rahvusvahelisi võistlusi rohkem,
tekkinuks lisastiimul,“ rõhutas Eving. „1976. aastal pääsesime
imekombel Türki mängima, siis anti Moskvast kogu sõit Eestile, veel tegid kaasa Tiiu Parmas ja Liidia Sinkevitš-Nurme,
delegatsiooni juht oli Arved Toompalu. Jõudsin finaali, võitsin
Bulgaaria ja Ungari esireketit. Küsiti, et miks sind pole varem
mängimas nähtud? Ütlesin, et polegi võimalik. Liidus sõidavad
järjekindlalt ainult viis-kuus paremat ja ülejäänutest eelistatakse moskvalasi.“
NSV Liidu meistrivõistlustel oli Evingu parim koht kuues,
mille ta teenis 1973. aastal. Eestlastest oli ta tol korral alles
kolmas, sest Leius teenis pronksi ja Lamp tuli viiendaks. Otse
Evingu järel oli Sepp – need olid Eestile viimased nii edukad
meistrivõistlused.
„Kurb, et igal aastal oli kindel võistluskalender. Kevadel sõitsime alati kuuks ajaks lõunasse – laager ja võistlused KeskAasias. Juunis-juulis olime Eestis, sügisel Ukrainas või Tbilisis.
Ka talvel oli kindel kalender. See oli nagu surnud ring. Dünamos
sain mõned preemiareisid sotsmaadesse, aga Eesti-Soome maavõistlus kõrvaldati kalendrist,“ meenutas Eving, kes 31-aastaselt pani karjäärile punkti. „Tekkisid ka vigastused ja tervisehäired. Kui kuhugi pürgida pole, ei näinud mõtet enam seda
ringi kaasa teha.“
Mõneti absurdiks peab Eving, et praegu on ta seeniorina palju rohkem maailmas ringi sõitnud. Aga eks ajad ole teised.
„Tänapäeva noored ei kujuta ette, milliseid dokumente tuli
välismaale sõiduks täita. Ankeet, iseloomustus, elulookirjeldus
kolmes eksemplaris ja vene keeles. Iseloomustusele tuli võtta
neli allkirja: juhataja, ametiühingu esimehe, komsomolisekretäri ning kapitalistlikku riiki sõidu korral ka partei rajoonikomitee sekretäri oma,“ muigas Eving.

Direktori lugu: imelised
pingutused varustuse hankimisel
Pärast mängu lõpetamist jäi Eving spordi juurde. Kõigepealt
sai ta tööd Dünamo kesknõukogus raskejõustikualade (!) inspektorina. „Õige inimene ei hakka selles ametis asjatundjate
töösse sekkuma. Pidin näiteks olümpiavõitja Johannes Kotkase trenni kontrollima. Ta oli sõbralik, surus kätt ja mõistis, et
nii peab olema. Ma siis kirjutasin aruande, et Kotkase trennis
on kõik korras,“ muheles Eving.
Kalevi Tennisekooli direktori amet polnud Evingu sõnul selline, et võinuks kõrvalt ka treenerina töötada. „Olen mõnda
õpilast juhendanud, näiteks Eerika Bekkerit või Katja Jeritševat, kuid ühegi lasterühmaga nullist pole alustanud.“
NSV Liidu ajal oli direktoril palju tegemist varustuse muretsemisega. „Mäletan, et kui siia jõudsid esimesed Kneissli grafiitreketid, sõitsime Kalamäega Moskvasse. Saime spordikomitee loa ja siis tuli sõita elektrirongiga ühte lattu. Seisime
järjekorras, üle Venemaa olid vennad koos. Meie ees seisis Irkutski spordikooli direktor. Jõudis luugini, pistis paberi sisse,
aga naine lükkas tagasi: ei kõlba, volitus on täidetud ühe pas-
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takaga, allkirjad teisega! Mees seisab, näost valge: kas
tõesti tuleb Siberisse tagasi lennata ja uus paber tuua!? Siis
soovitasin talle: seisa uuesti järjekorda ja otsi talle midagi
meelehead. Loodan, et ta sai reketid kätte, meil õnneks
probleeme ei tekkinud,“ rääkis Eving loo „imeaegadest“.
Taasiseseisvumine läks Kalevis valutumalt kui Dünamos,
kus tekkisid vaidlused omandi üle. Herne tänava baas jäi
puutumata. „Need noored, kes siis paremikku kerkisid,
kannatasid kõige rohkem. Järsku polnud enam üleliidulisi
võistlusi, rahvusvahelisele areenile pääsuks puudus algul
raha. Hiljem hakkasid juba tekkima sponsorid ning küsisime ka lapsevanematelt õppemaksu,“ selgitas Eving.

Seenioride seas löövad
läbi hilised alustajad
Viis aastat pärast karjääri lõpetamist ei võtnud Eving
üldse reketit kätte. „Kaal hakkas tõusma, pidin tasapisi uuesti mängima hakkama. Algul
lõin kaasa paarismängus ja nägin, et polegi
teistest kehvem,“ leidis Eving. Kui 1990ndatel aastatel välismaasõidud vabamaks muutusid, hakkas Eving seenioride rahvusvahelistel võistlustel kaasa lööma.
„Esimene reis oli Hispaaniasse koos Vello
Ringi ja Rein Lüüsiga. Võitsin 45+ klassis
kohe turniiri, ehkki alustasime madalama
kategooria võistlustelt. Liikusin järk-järgult
kõrgemale ning oli hea, et ei pidanud üksi
reisima. 50+ klassis tõusin maailma edetabelis juba kuuendaks ning teenisin Euroopa
meistrivõistlustelt ka medaleid,“ rääkis
Eving. Kuid peagi tõmbus ta veidi tagasi, sest
lisaks rahapuudusele tekkis tööl pahandusi,
et mees on liiga palju ära.
Seenioride maailma edetabelis endisi tippe
peaaegu polegi. „Ka meie vanuseklassis juhib
praegu üks mees, kes alles 30-aastaselt alus-
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tas, enne mängis maahokit.
Aga füüsiline vorm on neil
hea, mängivad neli-viis tundi
päevas ning keha peab vastu
ja tervis korras. Hiljem alustanud mehed liiguvad üllatavalt hästi ning on väga osavad,“ tunnistas Eving.
Eving möönab, et temalgi
– ikkagi paljukordne Eesti
meister! – on seenioride seas
vaimselt raskem mängida,
kui nii-öelda isehakanutel.
„Need, kes hilja alustasid,
lähevad vanemas eas veel
paremaks! Aga endisel tegijal on raske: vaim on valmis,
aga käed-jalad ei tule järele.
Pead hoidma peas autopilooti, et ei hakkaks maksimaalselt pingutama ning jooksma
järele pallidele, mida sa omal
ajal kergelt kätte said. Ainult
mõtlemine ja löögitäpsus töötab veel endiselt,“ selgitas Eving.
Tõelised staarid nagu Borg või McEnroe mängivad ainult
Legend’s sarjas ning seal makstakse ka palju rohkem raha.
Nii saavad kunagised kuulsused omaette hoiduda. „Raha on
üks pool, ent neil ei sobi ka kellelegi tundmatule kaotada.
Kaob kogu oreool, kui staar kaotab mingile mehele, kes pole
kunagi mängija olnud,“ leidis Eving.
Kuigi Eving on püüdnud maksimaalsest pingutusest hoiduda, on vigastused hakanud aeg-ajalt segama, mullu tuli tal
Eesti seenioride meistrivõistlused pooleli jätta. „Tõmbasin
reielihase ära, pikakasvulisel juhtub seda sagedamini. Aga
saab edasi mängida, pole hullu,“ lohutas ennast Eving.
Ent tänu seenioride klassis kaasavõistlemisele on Evingul
nüüd kokku 65 Eesti meistritiitlit. Et maikuus tähistab teenekas tennisist 65. sünnipäeva, siis võiks öelda, et iga eluaasta kohta üks tiitel!
Isegi Kristiina Ojulandiga on
Sven Eving paari mänginud.
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Anett Kontaveit kirjutas
end maailma noorte
tennise ajalukku
Anett Kontaveidist sai mullu detsembris kolmas Eesti mängija, kes end maailma
noorte tennise ajalukku kirjutanud. Esimesed kaks olid mõistagi Toomas Leius ja
Kaia Kanepi – juunioride suure slämmi turniiri võitjad.
Tekst: Ajakiri Tennis

Fotod: Scanpix

vedesse: „Loomulikult olen kuulnud, millised mängijad on
varem selle turniiri võitnud. Kuid ega need nimed mulle
kindlamat tunnet ei anna – edaspidi tuleb edu ikka ise kätte
võidelda.”
Poolteist kuud hiljem oligi esimene tähtis turniir, kus edu
tuli ise kätte võidelda – noorte Australian Open. Paraku lõppes kolmandana asetatud Kontaveidi tee kaheksandikfinaalis 4:6, 4:6 kaotusega neli kuud nooremale ameeriklannale
Taylor Townsendile.
„Mina ei mänginud üldse kehvasti, aga vastasel oli väga
hea päev ja tal tuli absoluutselt kõik välja,” nentis Kontaveit

mängujärgses intervjuus. „Ta on vasakukäeline ja mängib
väga osavalt, seda on raske seletada. Ilmselt on ta paljudele ebamugav vastane.”
Seda öeldes Kontaveit veel ei teadnud, et Townsend võidabki juunioride Australian Openi. Ka Austraalia lahtiste
eelturniiril läks Kontaveit Townsendiga kokku ja kaotas –
seega ei olnud eestlannal seekord loosiõnne.
Ka Townsend pidas võitu Kontaveidi üle oluliseks tähiseks. „Kui jõudsin veerandfinaali, hakkasin edu uskuma.
Oli selline tunne, et nüüd on veel kolm mängu jäänud ja
siis võin selle turniiri võita,” ütles ameeriklanna.

Taylor Townsend – uus Serena Williams?
„Ta on praegu üks maailma paremaid 15-aastaseid tennisiste,” ütles
Taylor Townsendi kohta Richard Williams, endiste esireketite Serena ja
Venuse isa. Townsend on Richard Williamsi hinnangul tema tütardest
isegi andekam. „Tal on väga mitmekülgne mäng. Paari aasta pärast on
ta juba tõeline tegija,” usub isa-Williams.
Mõistagi on märgatud Townsendi välist sarnasust Serena Williamsiga
– Australian Openi noortemeister on mustanahaline ja võimsa kehaehitusega tennisist. Townsendi juhendaja Kathy Rinaldi üritab võrdlusest
hoiduda: „Serena ja Venus on kindlasti Taylori eeskujud, kuid tal on oma
mängustiil.”
Ka USA Tenniseliidus noormängijate arengu eest vastutav peatreener
Patrick McEnroe tõi esile Townsendi kehalist jõudu, kuid lisas, et neiu
oskab sobitada võimsust mängutarkusega: „Ta mängib juba praegu täiskasvanulikus stiilis. Ta võib edukalt kasutada erinevat taktikat, tungida vajadusel võrku ning õigel hetkel rünnata.”
Kui Townsend mängis mullu US Openi noorteturniiril, saabus Richard Williams spetsiaalselt mustanahalise tulevikutähe mängu jälgima. „See oli mulle suur au,” tunnistas Townsend. „Ning ta istus seal terve
mängu, oma kolm ja pool tundi. Miski poleks mind rohkem innustada suutnud.” Pärast mängu täitus ka
Townsendi unistus – ta sai näost näkku kohtuda Serena Williamsiga.

M

ainekas Orange Bowli turniir
Floridas ei kuulu slämmide
nimistusse, kuid seda on nimetatud noorte mitteametlikuks MMvõistluseks, sest turniire peetakse neljas vanuseklassis ning suur osa maailma paremikust võtab sellest osa. Mõistmaks, mida see võistlus endast kujutab,
piisab vaid võitjate nimistu lugemisest.
Et Kontaveidi võit Orange Bowlil jäi
enam kui kahe kuu kaugusele, siis pikalt
sellest kirjutama ei hakka, kuid sündmuse fikseerimisest ei saa ajakiri Tennis mööda minna.
Võitmiseks tuli Kontaveidil alistada
turniiri kolm kõrgema asetusega neiut:
Indy de Vroome (Holland, 3), Eugenie
Bouchard (Kanada, 1) ja finaalis Julia
Putintseva (Venemaa, 2), kellele Kontaveit oli nädal varem Eddie Herr Internationali noorteturniiril kaotanud.
Nüüd tuli aga vihmakatkestustega mängus 6:2, 6:2 võit. „Olin täna palju agressiivsem, ründasin igat palli ning see tõi
edu. Nii põnev on võita sellist tiitlit enda ja Eesti jaoks.” ütles Kontaveit USA
Tenniseliidu koduleheküljel.
Jõulude eel ütles Kontaveit, et Orange Bowl kahtlemata kroonis palju võite
toonud aastat. Samas ei tõusnud ta pil-

Orange Bowli võitjate nimistu äratab aukartust
Orange Bowli noorte tenniseturniiri asutas 1947. aastal Eddie Herr, kelle eesmärk oli leida talviseks
võistlusperioodiks Lõuna-Floridas üht head mänguvõimalust oma tütrele Suzanne’ile. Herri tütar võitiski
Orange Bowli 1949. aastal U16 klassis.
Algul rohkem USA tennisistidele mõeldud turniir muutus sobiva aja – hea on ju talviti sõita soojale maale
ja väljas mängida – tõttu peagi rahvusvaheliseks. Kuigi Orange Bowlil on tähtsaim U18 turniir, mille võitis
ka Anett Kontaveit, mängitakse veel kolmes nooremas klassis. USA endine tippmängija Mary Joe Fernandez on ainus, kes võitnud Orange Bowli kõigis neljas vanuseklassis.
Orange Bowli U18 võitjate nimekiri on kuulsustest pungil. Et avaldada muljet, kuhu seltskonda Kontaveit
jõudis, piisab vaid alljärgnevatest nimedest. Kõik toodud tennisistid (välja arvatud „muidu kuulus“ Kurnikova) on tippturniiril (slämmid ja olümpia) võitnud või finaali jõudnud.
Naised: Chris Evert (võitis Orange Bowli 1969 ja 1970), Gabriela Sabatini (1984), Mary Joe Fernandez
(1985), Natasha Zvereva (1987) Anna Kurnikova (1995), Jelena Dementjeva (1998), Vera Zvonarjova
(2000, 2001), Caroline Wozniacki (2005).
Mehed: Björn Borg (1972), John McEnroe (1976), Ivan Lendl (1977), Jim Courier (1987), Marc Rosset
(1988), Andrei Medvedjev (1990), Alberto Costa (1993), Roger Federer (1998), Andy Roddick (1999), Robin Söderling (2001), Marcos Baghdatis (2003).
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tenniseSponsor

Toetusleping on sündinud:
Mark Berman (vasakul) ja
Urmas Sõõrumaa.

U.S. Openil sai Mark Berman (paremal)
esikoha koos Artur Antropoviga.

tennisesponsor

nis ei seisa paigal.
Rahulolu tulemustest on üks asi, ent
kas BLRT Grupp paistab ka toetajana
välja – näiteks väljakureklaami või teleülekandes nähtava logo kaudu? „Ütlen
kohe, et reklaam pole meile omaette
eesmärk. Ülesanne ei ole otseselt tennise kaudu kasumit jahtida. Teeme seda
ikkagi põhjusel, et mina ja isa mängime
tennist ja meile see mäng meeldib. Meile meeldib ka, kuidas alaliit töötab ja
kui palju energiat näiteks Urmas tennisesse paneb. On näha pühendumist,“
rõhutas Berman.
Bermanite isiklik side tennisega on
olnud toetatava ala valikul otsustav.
„Kui oleksime mänginud hokit, siis arvatavasti toetanuks seda. Kui mingi
alaga vabal ajal tegeled, siis paratamatult tekib huvi mitte ainult mängimise,
vaid ka tennise kui tippspordi vastu. Et
kes seal midagi saavutavad, milline on
Eesti koht maailmas,“ selgitas Berman
harrastuse ja tippspordi seost.

Kahetseb, et
noorena treeneri
käe all ei õppinud

Mark Bermani
tennisearmastus
viis ala toetamiseni
BLRT Grupp on Eesti tennist toetanud viimased viis aastat. Õigusega kannab ettevõte
alaliidu kuldsponsori nime. Kõik aga algas ikkagi sellest, et eelmise sajandi viimasel
kümnendil õppisid tennist mängima isa-poeg Fjodor ja Mark Berman.
Tekst: Ants Põldoja

K

ui Eesti Tennise Liidu president
Urmas Sõõrumaa käis välja idee
toetada noormeeste koondist, et
paremate tingimuste abil tippu rühkida,
võtsid BLRT Grupi juhid ettepanekust
tuld. Nii moodustati BLRT tiim, kuhu
esimängijana kuulus Jürgen Zopp. „Poisid olid siis 17-18-aastased, esialgu toetasime nende treenimist Tšehhis koos
juhendaja Peeter Lambiga. See oli esimene projekt koos alaliiduga,“ meenutas Mark Berman.
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Fotod: Viktor Burkivski

Raha on läinud
õigesse kohta
Praegu on Zopp jõudnud esisaja künnisele ning kindlasti olnuks tal sponsorite abita sinna raskem murda. „Urmasega projekti alustades sai tulevikku ja
võimalikke saavutusi arutatud. Üks
püstitatud eesmärk on nüüd täidetud.
Loodame, et Jürgenil õnnestub ka saja
parema hulka pääseda ning rohkem
suure slämmi turniiridel mängida.

Koostöö on õnnestunud ja tulemuste
poolest edukas. Oleme väga rahul, kuidas Eesti tennis viimastel aastatel areneb,“ kiitis Berman.
BLRT Grupi toetuse alla kuuluvad ka
noormängijad, kes tulevikus võivad
Eesti Davis Cupi meeskonda täiendada.
„Äsja eraldasime alaliidule seni suurima summa – aastas 100 000 eurot. Osa
sellest rahast läheb noortele,“ sõnas
Berman, kelle sõnul on suur vahe, et
toetusel on reaalne tulemus, mitte ten-
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Mark Berman pole lapsena käinud
tennisetreeningul. Ta alustas iseseisvalt. „Hakkasime isaga mängima, kui
olin umbes 12-13-aastane. Kadrioru
väljakutel lõime niisama kaks korda
nädalas. Peamiselt omavahel ning mõnes mõttes oli põnev, sest olime võrdsed
algajad ja mängud tulid tasavägised.
Kuid tagantjärele arvan, et see oli viga.
Oleks pidanud alustama treeneri käe all
ja kohe õige tehnika selgeks õppima,“
meenutas Berman.
Vahele tuli aastaid, mil Berman üldse
tennist ei mänginud. Neli aastat tagasi
alustas ta uuesti ja siis juba treeneri
juures. Algul õpetas teda Andrei Luzgin, nüüd käib Mark Berman kord nädalas Ain Suurthali juures harjutamas.
„Treeneriga meeldib väga mängida ja
edu on märgata,“ sõnas Berman. „Sisuliselt oli see nullist alustamine, sest kõik
tuli ümber õppida, vanad löögiharjumused unustada. Isagi käib nüüd treeneri
juures.“
Kui ammustes omavahelistes mängudes võitis isa sagedamini, siis nüüd on
vastupidi, kuid eks on selline tulemus
ka loogiline.
Mullu detsembris saavutas Mark Berman esimest korda tennises ka konkreetselt edu, kui võitis koos Artur Antropoviga Urmas Sõõrumaa turniiri U.S.
Open paarismängu. „Oleme koos män-
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ginud 2009. aastast. Artur on muidugi
minust tunduvalt parem. Kuid koostöö
nüüd juba sujub ja enam-vähem teame,
mida kumbki peab väljakul tegema.
Enamik punktilööke jääb tema osaks,
kuid see ongi õige tasakaal. Mina pean
oma servid ära võtma ja võimalikult
vähe eksima,“ selgitas Berman.
Kui XO-klubi turniiridel on Berman
sageli osalenud, siis harrastusliigades
veel mitte. „Olen mitu korda planeerinud, et hakkaks pihta, kuid pole aega.
Usun, et tasemelt olen kuskil II ja III
liiga vahel,“ eeldas Berman.
Kaks viimast aastat on Berman end
jaganud kahe ala vahel. „Üldiselt olen
lapsest saadik spordihuviline ja vahe-

peal, kui tennist ei mänginud, käisin
ujumas. Nüüd aga mängin maist oktoobrini golfi ja talveperioodil tennist. Olen
proovinud kaht ala sobitada, aga taas aega ei jätku. Tenniseturniiridel olen
suvel aeg-ajalt mänginud, kuid see kajastub kohe tulemustes, kui sa ikka ei
trenni ei tee,“ leidis Berman.
Tennise juures meeldib Bermanile
nagu ka enamikele teistele harrastajaile mängust saadav emotsioon. „Huvitav
on ikkagi, kuidas ühe kohtumise jooksul
võib mängupilt niivõrd muutuda, on
tõusud ja mõõnad, üleelamised ebaõnnestumistest või rõõm heast punktist.
Ujumises seda näiteks pole,“ võrdles
Berman.

Levadia jalgpalliklubi
jätkab iseseisvalt
Mullu novembri lõpus toimus äritehing, mille tulemusena hakkasid
levima jutud, et BLRT Grupp ostis Levadia jalgpalliklubi ning nüüd
võib firma hoopis teisele spordialale üle minna. Need arvamused on
alusetud.
„Me ei ostnud Levadia meeskonda ega isegi Viktor Levada firmat
ja tema äri, vaid ainult talle kuulunud vara,“ selgitas Berman. „Meie
poole on küll pöördutud küsimusega, et kas nüüd hakkate jalgpalli
toetama, kuid nad tegid tehingust vale järelduse - BLRT Grupp ei
ole sellega seotud.“
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kodunetippturniir

Davis Cup:
Luksemburgist
polnud vastast
Ilma liidri Gilles Müllerita (ATP 63.) Tallinna tulnud Luksemburg jäi
Davise karikasarja Euro-Aafrika tsooni II liigas Eesti meeskonnale alla 0:5.
Juba esimesed kolm mängu otsustasid, Luksemburg ei suutnud võita settigi.
Tekst: Jaan Jürine

Foto: Viktor Burkivski

H

ea matš, mis jättis meile
kõigile mõnusa tunde. Ei
juhtu just sageli, et igaüks neljast mehest annab võidu nimel oma panuse,“ kommenteeris
Jaak Põldma, kes võitis mõlemad
üksikmängud.
Külaliste treener ja kapten Jacques
Radoux leidis, et Eesti elukutselised
võitsid teenitult. „Geime oleksime
pidanud rohkem saama, paarismängus
ka seti. Jürgen Zoppi tase oli meile liig.“
Külalistest sööb profileiba üksnes
19-aastane Mike Vermeer, teised mängivad tennist töö kõrvalt. Mike
Scheidweiler oli paremail aastail maailma edetabeli kolmandas sajas.
Luksemburgi esimängija Müller peab
sel aastal tähtsamaks isiklikku karjääri
– ta tahaks pääseda Londoni olümpiaturniirile. „Saame tema soovidest aru,“
hindas Radoux ilma sapita.
Kokkuvõttes nentigem, et kui Kaia
Kanepi jättis seekord FedCupile sõitmata ja naiskond kukkus teise liigasse,
siis Luksemburg ja Müller tegid meile
vastukingituse.
Eesti esireket Jürgen Zopp pakkus, et
Mülleri kaasamängimisel võinuks matši käik hoopis teine olla. „Koos Mülle-

„

riga olnuks kerge soosik juba Luksemburg,“ eeldas Zopp. Eesti kapten Peeter
Lamp hindas, et 193-sentimeetrine vasakukäeline Müller võinuks kõva kattega väljakul pahandust teha. „Ta on agressiivne, jookseb sageli võrku ja ka
paarismängus hea,“ analüüsis Lamp.

Sõdur pritsimehe vastu
Poolaga läheb
Eesti sai avapäeval enesekindlust
pakkuva 2:0 edu. Zopp loovutas esimeses mängus Gilles Kremerile kokku
kuus geimi ja rõhutas, et oma parimat
tennist ta ei mänginud. „Davise karikamängud on vastutusrikkad ja olin alguses üsna leilis,“ arvas Zopp.
Zopp kinnitas, et kasutab meeleldi
võimalust meeskonnavõistluses kaasa
teha ja Eesti eest on hea mängida.

Davise karikasari
Euro-Aafrika tsooni II liiga
Eesti – Luksemburg 5:0
Jürgen Zopp – Gilles Kremer 6:2, 6:2, 6:2, Jaak Põldma – Mike
Scheidweiler 7:6, 6:1, 6:3, Zopp/Mait Künnap – Kremer/Scheidweiler
6:4, 6:4, 6:4, Vladimir Ivanov – Mike Vermeer 6:0, 3:6, 6:1, Põldma –
Laurent Bram 6:4, 6:3.
Teised avavooru matšid: Ukraina – Monaco 5:0, Küpros –
Maroko 3:2, Ungari – Iirimaa 3:2, Läti – Egiptus 3:2, Valgevene –
Moldova 4:1, Türgi – Bosnia ja Hertsegoviina 1:3, Madagaskar –
Poola 0:5.
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Teise võidupunkti avapäeval tõi
kaitseväes teeniv Põldma, lüües Mike
Scheidweilerit 7:6, 6:1, 6:3. „Sõduri
ja pritsimehe mängus kippus vastane
lõpus väsima. Mul on nüüd noorsõduri aeg läbi, olen saanud viimase
kuu normaalselt harjutada ja vorm
pole paha. Ka motivatsioon tõuseb,
arvan, et mängin veel profiturniire,“
selgitas Põldma.
Ka paarismängus polnud Eestil punkti saamine raske. Paar Mait Künnap ja
Zopp veel töötab, kuigi Künnapile pole
treening enam esmase tähtsusega. Vladimir Ivanov oli haige kannaga hädas
ja teda ei riskinud Lamp esialgu kasutada. Pealegi pole selge, kumb tegelikult
parem on, kas Ivanov või Põldma....

raskemaks
Kui Luksemburgiga mängu eel võisime rinna ette ajada, siis järgmisele vastasele Davise karikasarjas peame alt
üles vaatama. Eesti äheb aprillis kokku
Poolaga, pealegi võõral väljakul. Poolaga mängis Eesti ka oma Davis Cupi debüüdil 1934. aastal.
Juhul, kui Poola saab ja tahab Eesti
vastu parima rivistuse saata, siis mängib esinumbri kohal Lukasz Kubot (ATP
57), esisajast vigastuse tõttu välja kukkunud Michal Przysiezny või kolmandaneljanda saja mehed Jerzy Janowicz ja
Marcin Gawron. Paarismängus võib
Poola välja panna maailma tipp-paaride
hulka kuuluvad Mariusz Fyrstenbergi
ja Marcin Matkowski.
Eesti mängijaile see rivistus hirmu
nahka ei aja. „Selleks ajaks, kui Poolaga
kokku läheme, võib ka Jürgen olla
esisaja mees. Kubotiga olen kunagi
noorteklassis mänginud, ta on Jürgenile heal päeval võidetav nagu ka Poola
teine number. Ühe punkti saame ehk
veel...“ oletab Põldma.
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päevakorral

Kontaveit sai väärt
võidud, kuid
naiskond langes
Mullu maailmaliigast välja langenud Eesti tennisenaiskond pidi Föderatsiooni
karikasarja Euro-Aafrika tsooni esiliigas läbi ajama Kaia Kanepita ning kuigi Anett
Kontaveit sai kaks head võitu, langes naiskond tulevaks aastaks teise liigasse.
Tekst: Maarja Värv, Postimees

J

uba enne turniiri võis paberi pealt
naiskondade koosseise vaadates
eeldada, et lihtne ei saa Eestil olema. Kanepi eemalejäämisel nimetas
kapten Andrei Luzgin Kontaveidi kõrval naiskonda 28-aastase Margit Rüütli, mullu koos Kontaveidiga paarismängus U16 Euroopa meistriks kroonitud
15-aastase Tatjana Vorobjova ja Eesti
noortemeistri 17-aastase Eva Paalma.
„Kindlasti on püsimajäämine raske,“
nentis Luzgin päev enne mängude algust, soovimata siiski vastaste edetabelikohti üle tähtsustada. „Siis poleks ju
pidanud siia tulema, võinuks kodus istuda.“
A-alagruppi kuulunud Eesti pidi avapäeval tunnistama Bulgaaria 3:0 paremust, seejuures osutas 16-aastane Kontaveit südi vastupanu tol hetkel maailma edetabelis 50. real paiknenud Tsvetana Pironkovale, ent kaotas 3:6, 1:6.
Päev hiljem sai Kontaveit (WTA 588.)
karjääri magusaima võidu, alistades
6:4, 7:6 edetabeli 48. reketi, karjääri
jooksul kaks WTA turniiri võitnud
21-aastase Tamira Paszeki, kuid Eesti
kaotas Austriale 1:2.

Foto: www.fedcup.com

„Mängisin algul väga
hästi, aga võib-olla vahepeal pani vastane
juurde,“ meenutas
Kontaveit mängu
2010. aastal Wimbledoni poolfinalisti Pironkovaga. „Teistes
kohtumistes mängisin
algusest lõpuni oma
parimat tennist ja see
mulle head võidud
tõigi.“
Esiliigasse püsimajäämise nimel
mängis Eesti Hollandiga ning kaotas
taas 1:2. Ainsa punkti tõi Kontaveit, olles 4:6, 7:6, 6:1 üle edetabelis 154. kohal
paiknenud 23-aastasest Bibiane Schaafsist.
Kontaveit tunnistas, et läks Fed Cupile pelgalt häid mänge ja kogemusi
saama ega hakanud endale lisapingeid
peale panema, sest vastased olid temast
edetabelis nii palju kõrgemal.
„Paszeki alistamist võib vist lugeda
mu karjääri parimaks võiduks,“ tõdes
Kontaveit. „Eks ikka oli väga hea meel,
aga enne mängu ma ei mõelnud, kas

Federation Cup
Euro-Aafrika tsooni I liiga
A-alagrupp
Eesti – Bulgaaria 0:3
Margit Rüütel – Elitsa Kostova 2:6, 1:6, Anett Kontaveit – Tsvetana
Pironkova 3:6, 1:6, Eva Paalma/Tatjana Vorobjova – Dia Evtimova/
Tsvetana Pironkova 0:6, 1:6.
Eesti – Austria 1:2
Tatjana Vorobjova – Patricia Mayr-Achleitner 0:6, 0:6, Anett Kontaveit – Tamira Paszek 6:4, 7:6, Anett Kontaveit/Tatjana Vorobjova –
Sandra Klemenschits/Tamira Paszek 4:6, 4:6
Play-off
Eesti – Holland 1:2
Eva Paalma – Kiki Bertens 2:6, 2:6, Anett Kontaveit – Bibiane
Schoofs 4:6, 7:6, 6:1, Tatjana Vorobjova/Anett Kontaveit – Kiki Bertens/Michaella Krajicek 0:6, 0:6
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Eesti naiskond Iisraelis peoõhtul.

võidan või kaotan. Tahtsin lihtsalt sellest mängust võimalikult palju positiivset kogemust võtta. Ja ma ei saanud
ainult võitu, vaid ka õppisin palju!“
Kontaveidi treener Märten Tamla jäi
mõistagi hoolealuse mänguga Paszeki
vastu rahule. „Vastane ei kinkinud talle
midagi, oli kogu aeg mentaalselt mängus ja tegutses ühtlasel tasemel,“ selgitas Tamla. „Õnneks suutis ka Anett lõpuni samal tasemel mängida. See ongi
tippude ja noorte erinevus – üldjuhul ei
suuda noored terve mängu taset hoida.“
Ülejäänud üksikmängudes andis Luzgin kõigile võimaluse, kuid tulemused
loo juures olevas statistikakastis näitavad, et parimana teenis neli geimi Eva
Paalma hollandlanna Kiki Bertensilt.
Enne mullust kaotust Hispaaniale oli
Eesti naiskond võitnud järjest üheksa
matši ning tänu sellele kerkiti maailmas
12 parema sekka, kui aga Kanepi ka
edaspidi kõrvale jääb, võib naiskonnal
üsna raskeks minna.
„Peame väga mõtlema, et ei kukuks
aste madalamale, kui Kaia järgmisel
aastal ka ei tule mängima. Siis ei ole
enam kuhugi kukkuda. Eks peavad noored mängijad enda õlgadele võtma selle,“ rääkis Luzgin ETV-le.
Kontaveit oli optimistlikum. „Muidugi on kahju, et esiliigast välja kukkusime, aga loodan, et me kauaks nii madalale ei jää,“ lausus ta.
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tennisekeskus

tennisekeskus

Tere Tennisekeskus Davise karikamängu ajal.

Tere Tennisekeskuse
argipäev: tegevus käib nii
jõusaalis, golfisaalis kui ka
fuajees, kus SEB Tallink
Openi osavõtjad saavad
jälgida telerist Doha
tippturniiri.

Tere Tennisekeskus
pidas kolme kuuga
neli suurt turniiri
Jaanuari lõpus jõudis Eestisse karm pakane ning naasesid Austraaliast ka meie
tennisetähed. Tere Tennisekeskus kihas taas tuntud nägudest ja
külma ei tundnud majas keegi.
Tekst: Ants Põldoja

I

lukirjanduslikule algusele vaatamata tuleks Tere Tennisekeskuse loos
siiski hoida asjalikku tooni. Eesti
tennise esindushalliks saanud keskuses
viidi kolme kuu jooksul läbi neli erineva tasemega tähtsat võistlust. Tere keskuse direktor Dmitri Orlov luges nende
hulka ka GSMvalve Cupi, ühe Eesti suurema harrastajate turniiri. „Siin oli ikkagi paarsada inimest, kõik väljakud
olid hõivatud,“ rõõmustas Orlov.

Orlov: hindame
klientide mõistvat
suhtumist
Peeti ka Eesti tennisistide aastalõputurniir ehk Alexela Masters, Davise
karikamatš ja ajakirja trükkimneku ajal
ITF-i naiste turniir SEB Tallink Open.
„Kõigepealt tahaksin vabandada püsiklientide ees, sest võistluste tõttu peavad
paljud treeningust loobuma. Natuke

32

Fotod: Viktor Burkivski

saab väljakute kasutamist ümber mängida, kuid kõigile platse ei jätku. Me
väga hindame klientide mõistvat suhtumist,“ toonitas Orlov.
Et selgitada majanduslikus mõttes,
siis suurvõistluste pidamine iseenesest
ei olegi tennisekeskusele mingi kullaauk. „Kuna me rendime väljakuid ning
need kuuluvad sisuliselt klientidele, siis
võistluste ajal broneerib platsid tenniseliit, kes saab aga soodushinna,“ selgitas Orlov. „Kuid kahtlemata on rahvusvaheliste võistluste pidamine kasulik
meie mainele. Tahame, et meid teataks
mitte ainult Eestis, vaid ka väljaspool.
Rahvusvaheliste turniiride kaudu reklaam levib.“
Tere Tennisekeskusel ei ole Eesti
Tennise Liiduga ametlikku kokkulepet,
et näiteks kõik tähtsad turniirid eesotsas Davis Cupi ja Federation Cupi (kui
Eesti on korraldav pool) siin peetakse.
„Ent on olemas teatud nõuded ning näi-

Direktor Dmitri Orlov
keskuse peaväljakul.
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teks Federation Cupi Maailmaliiga
mänge poleks saanudki mujal pidada,“
lisas Orlov.
Orlov usub, et kuigi keskus pole veel
lõpuni valmis ehitatud, on ta juba praegu Eesti parim. Põhjusi on mitu. „Esiteks, kvaliteetne väljakukate, seda ka
välisväljakutel. Üks tund on maksimumaeg, mille jooksul platsid igal juhul
kuivavad, olgu kas või nädal aega järjest
vihma sadanud. Väiksema sajuga muidugi palju kiiremini. Teiseks, siseväljakutel valgustus 1200 luksi ja platsi suurus 40 x 20 meetrit, liikumisruumi jätkub. Kolmandaks, hubased riietusruumid ning soojad ja mugavad treeningusaalid,“ sõnas Orlov.
Reeglina käib korraliku spordikeskuse juurde ka toidukoht ning aprilli lõpuks saab ka Teres valmis kohvik. „See
tuleb fuajeest täiesti eraldi ja pakutakse ka sooja toitu,“ tutvustas Orlov, kes
veidi aega tagasi ka ise oma kabineti
peasissekäigu lähistele kolis. „See on
ikka parem paik, kui elu käib siinsamas!“
Küsimustele murede kohta on Orlovil
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siiski üht-teist öelda. Mures on ta muidugi klientide, mitte enda pärast. „Sel
talvel suurenesid küttekulud üle 50% .
Järgmisel aastal läheb Eesti elektri vabaturule, mille tõttu elektri hind kerkib
umbes 30%,“ tunnistas Orlov. Ning kommunaalteenuste hinnatõusul on ka tagajärg: „Sügisest oleme kahjuks sunnitud pisut tunnihinda tõstma. Elu kallinemine mõjutab paratamatult ka meid.“

Direktor tahab ka
ise tennises
paremaks saada
Kuigi keskuse direktoril vaba aega
palju ei jää, on tal ikkagi suurepärane
võimalus kasutada neid väheseid tunde
tennisemänguks. Orlov on oma tenniseoskustest rääkides eneseirooniline:
„Proovin, aga tennist ühe aastaga selgeks ei õpi. Reketit hoian käes ja pall
lendab üle võrgu, aga see pole veel
mäng.“
Orlov on harrastanud erinevaid spordialasid, kikkpoksi, ujumist, kergejõustikku ja jalgpalli. Kuid ta ütleb, et tennis

meeldib talle neist kõige rohkem. „Kõigil teistel aladel olen tulnud trenni ja
teinud algusest lõpuni sporti. Tennis
pole ainult sport, vaid ka ajaveetmine.
Suhtlen inimestega ning lisandub mänguhasart,“ selgitas Orlov, kuid Eesti
harrastajate turniiridele ta veel ei kipu:
„Paljud ütlevad, et tähtis on osavõtt,
kuid ma ei usu neid. Kui lootust võita
pole, siis ära mängi.“
Orlovi rõõmustab ka tõsiasi, et tennisekeskusesse on juurde tulnud uusi
treeninguvõimalusi. „Kikkpoks, erinevad joogakursused, tai-chi, tervisestuudio, golf, karate ning nautida saab erinevaid massaaže,“ loetles ta.

Orlov unistab, et tennisekeskus oleks
nagu muinasjutt – just sellist sõna ta
kasutab. Selle loo kirjutamise päeval on
parajasti valentinipäev, ka pisut nagu
muinasjutuline tähtpäev. Tere keskus
on selleks päevaks mõistagi valmis –
kliendid saavad tunni sõbrahinnaga ja
administraatori laual pakutakse komme.
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tenniseklubi

Roland Kiil
Tennis Team –
uus klubi Eesti
tennisemaastikul
Roland Kiil Tennis Team on tennise arendamise ja laste õpetamisega tegelenud ligi
kümme aastat, ent samas on see üks nooremaid klubisid Eesti tennises.
Kuidas sellist vastuolu seletada?
Tekst: Ants Põldoja

N

imelt kuulus klubi mullu sügiseni Kalevi Tennisekooli hingekirja. „Kalevil ei olnud ühist baasi,
iga treener tegutses oma keskuses.
Meie kasutada olid Pirita TOP-i väljakud. Kuid septembris ostsime kolme
väljakuga kilehalli ja klubi iseseisvus,“
rääkis klubi peatreener ja omanik Roland Kiil. Suure panuse halli omandamisele andis Nordea Pank, kes on jätkuvalt toetanud laste tegevust klubis.

Fotod: Roland Kiil Tennis Team

Roland Kiil oma seni edukaima õpilase
Pia Pajusiga Viimsi valla vastuvõtul.

Kalev toetas klubi
iseseisvumist
Kiili sõnul on tegemist Eesti mõistes
keskmise suurusega klubiga, mille rivistusse kuulub hetkeseisuga kolm treenerit – lisaks Kiilile Riina Torkina ja
Olev Pass – ning 80 last, kes pärit peamiselt Tallinnast ja Viimsist. Ometi tekib selline ketserlik küsimus, et kas
suurema klubi koosseisus polnuks parem? Peetakse ju pahatihti ühinemist
positiivseks, eraldumist aga negatiivseks sündmuseks.
„Huvitav küsimus,“ jäi Kiil mõttesse.
„Suhteline iseseisvus oli meil ka Kalevi
ajal, kuid vastutus väiksem. Oleksin igal
juhul samasugust tööd edasi teinud ja
treenerina õpilasi paremikku viia üritanud. Kuid nüüd olen rohkem iseenda
peremees, saan treeningute graafikut
paremini sättida. Nüüd tuleb ka klubi
nimi esile, võistlejad esindavad ikkagi
meid. Ma ei usu, et meisterlikkuse osas
midagi suurt muutuks.“
Siinkohal tuleb kindlasti märkida, et
eraldumine Kalevi Tennisekoolist ei
olnud mingil viisil seotud tüli või vastuoluga. „Kalevi direktor Sven Eving on
meie klubi arendamisel kogu aeg toeks
olnud. Tenniseklubi tegevus on üsna
keeruline ning noore treeneri jaoks on
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temasugune mees hea eeskuju nii pedagoogilises kui ka korralduslikus mõttes,“ kiitis Kiil.
Juba Kalevi aegadel oli Kiilil päris
palju õpilasi, kes Eesti noortekoondisse
pääsenud. Praegustest noortest tõstab
treener esile Pia Pajust, kes mitmel turniiril kuulunud omavanuste Eesti koondisse. „Teise lainena näitavad stabiilset
edasiminekut Gloria Huban ja Triinu
Jõgi, kes samuti omavanuste seas Eesti tippu pürivad,“ lisas Kiil.
Sportlikud ambitsioonid on Roland
Kiil Tennis Teamil (lühendatult RTeam)
täiesti olemas, kuid mingeid utoopilisi
eesmärke ta ei sea. „Kui õnnestuks ükskaks klubi kasvandikku viia korralikule
rahvusvahelisele tasemele ehk siis maailma edetabelis arvestatavale kohale,
oleks see väikese klubi jaoks hea tulemus,“ leidis Kiil.

Turniire korraldatakse
ka harrastajaile
Kui varem rentis RTeam ise spordihalli, et seal õpilastele tunde anda, siis
omanduses olevas spordirajatises saavad lapsed rohkem mängida. Mingi õppemaks siiski säilib, sest klubil tuleb ju
kommunaalteenuste eest tasuda. Väljakuid renditakse ka välja - nädalavahetusel pakub klubi tennisehallis kõigile
Noorte GP etappidest osavõtjatele, ka
mitte klubiliikmetele 12 euro suurust
soodushinda. Ka endisele koostööpartnerile Kalevile tehakse hinnaalandust.
Plaanis on ka Eesti noorteturniiride
pidamine TOP-i baasis – tenniseliidu
kalendrisse on juba kirja pandud kuus

turniiri. Klubi ei tegele siiski 100-protsendiliselt tippspordiga. „Korraldame
treeninguid ja võistlusi ka neile, kel pole eesmärki tippu pürgida. Võistlused
toimuvad üks-kaks korda kuus ning igale tugevusklassile on eraldi punktiarvestus ning hooaja parimatele karikad,“
pajatas Kiil. Põhiliselt on siin tegemist

Roland Kiil koos 12-aastaste tüdrukute
võistkonnaga 2010. aastal Türgis.

noorte harrastajatega, kuid hooaja edenedes planeeritakse ka lastevanematele ja klubisse kuuluvatele täiskasvanutele – neid pole Kiili sõnul küll palju –
turniire korraldada.
Kõiki tulemusi ja pilte saab jälgida
klubi kodeleheküljel www.rteam.eu.
Samuti on kodulehel igast õpilasest tehtud profiil ja video, et oleks võimalik
nende arengut paremini jälgida.
Klubi korraldab kord suve jooksul
tenniselaagri Adilas. Seal on võimalus
saunas käia, väsimatult tenniseväljakul
sõpradega mängida ja suvekuumuses
end basseinis jahutada, loomulikult on
treeneritel kavas ka mängijaid vahepeal
harjutustega piinata. „Paar korda aastas
peame matši sõprusklubiga Jelgavast,
auhinnaks on rändkarikas,“ lisas Kiil.

Alustas treeneritööd
pärast keskkooli lõppu
Kiil on üks paljudest Eesti tennisistidest, kes üsna kiiresti pärast kooli lõpetamist otsustas treeneritöö kasuks. U12
klassis oli ta ka Eesti noortemeister üksikmängus ja paarismängus, kuid Kiil
kohe lisas: „See oli veel enne, kui Mait
Künnap tõsisemalt tennisele pühendus.
Pärast valitses ta juba vääramatult.“
Treeneritöö kõrvalt on Kiil osa võtnud
ka Eestisisestest võistlustest, olles praegu edetabelis 22.-23. kohal. „Olen jõudnud osaleda vaid kolmel turniiril. Kahjuks ei ole võimalik mitut asja hästi
teha, võistlemine ja enda treenimine
jääb teisele kohale,“ selgitas Kiil, kelle
hea sõber ja kauaaegne rivaal Priit Pihl
tegeleb ka korraga nii treeneritöö kui
võistlemisega. „Kuid tema on suutnud
end stabiilsemalt vormis hoida,“ tunnistas Kiil.
Kiil on rahul, et veel aasta tagasi kaotas ta Vladimir Ivanovile Eesti karikavõistlustel 6:7, 1:6, ent viimati peetud
kohtumises Tele2 GP-etapil novembris
piirdus ta Ivanovi vastu seisuga 2:1,
seejärel kaotas kõik geimid.
Eesti U12 tüdrukute treenerina käis
Kiil 2010. aasta suvel Türgis Tennis Europe Nations Challenge by HEAD turniiril, kui võistkonda kuulus ka tema
õpilane Pia Pajus ning lisaks Jana
Kuzovkova ja Simone Pärn. Tänavusele
Winter Cupi turniirile ei saanud aga Kiil
poja Rogeri (tennisepärane nimi!) sünni tõttu sõita ning just sõber Pihl asendas teda.

Nii näeb seestpoolt välja RTeami kilehall.
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Birgit Burk:
haridus ja tennis
on mulle võrdselt
tähtsad
Birgit Burk alustas tennisega juba 5-aastaselt ja nagu nooremate õdedega ikka
juhtub, hakkas tüdruk mängima vanema õe eeskujul. „Vanemad andsid õele valida,
kas laulmine Ellerheinas või tennis Audenteses ja kui õde trennis käis,
hakkas mulle ka tennis meeldima.“
Tekst: Eerika Bekker

B

irgiti esimene treener oli Elena
Lapimaa, kelle juurest hakkas
tennisepisik nii külge, et siiani
pole veel kordagi tulnud pähe mängimine lõpetada. „Alati lähen trenni hea
meelega ja tunnen, et ilma tenniseta ei
tahagi elada.“

Kahekordne
Eesti meister
Birgiti jaoks on nii tennis kui ka õppimine võrdselt tähtsad. Siiani on tütarlaps suutnud hoida Gustav Adolfi gümnaasiumis väga head õppeedukust ning
tennises on ta juba laste kompleksturniiridest saadik paremate seas olnud.
2011. aastal tuli Birgit Eesti meistriks
nii omavanustes kui ka kaks aastat vanemate tüdrukute arvestuses.
„16-aastaste turniiri läksin mängima
selleks, et harjutada nädal hiljem peetud omavanuste võistluseks ja juhtus
nii, et võitsin ära. Veerandfinaalist alates hakkasid mängud nii hästi välja tulema ja kuigi arvasin, et finaalis kaotan
kindlalt Elisa Mai Koonikule, ikkagi
võitsin,“ kirjeldas Birgit.
Seejärel polnud tal pinget omavanustega rinda pista, olgugi, et eesmärk oli
võita. Kõige raskemaks vastaseks peab
Birgit Erika Hendselit, kes Eesti meistrivõistlustest seekord osa ei võtnud.
„Ma pole teda kordagi võitnud ja kui
temaga mängides juhtima lähen, siis
kohe mõtlen, et näe, ma juhin, ja siis
laguneb mäng koost.“ Birgiti treeneri
arvates on see kõik peas kinni ning tüdruk on sellega nõus.
Tee Eesti meistritiitlini on Birgiti
jaoks kujunenud rahulikult. Lapimaa
trennidest sai tüdruk hea liikumise ning
kolm aastat hiljem, alustades Redt Rei-
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maliga, tuli ka mäng ning tehnika järele. „Kui ma Redti juurde tulin, siis ta
ütles kohe, et mis lollus see on, et sa
parema käega mängid, kui ise vasakukäeline oled ja ta õpetas mind vasakuga
mängima.“ Nüüd arvab Birgit, et sellest
oli talle palju kasu, sest Euroopas ei oska vastased arvestada, kuidas pall vasakukäelistel lendab.
Tänasel päeval nimetab tüdruk oma
juhendajaks Harri Neppit, kellega tehakse enamik trennidest. Lisaks käib
Birgit Rene Buschi juures grupitrennides, et harjutada, mida eratrennis on
õpitud. „Praegu näiteks harjutame vinti, et servida pall väljakust välja,“ annab
tüdruk aimu, ms trennis toimub.

Palju eeskujusid nii
välismaalt kui
ka Eestist
Tulevikule mõeldes on Birgitil konkreetne siht silme ees, kus on haridus ja
tennis tähtsal kohal. Ta tahaks minna
kas Inglismaale või jääda Eestisse, et
õppida midagi disaini või arhitektuuri
valdkonnast, kuid samal ajal tennist
kõvasti edasi mängida. Kunagi soovib
tüdruk siiski tennises esisajasse jõuda.
„Tahan ikka tennisemängijaks saada,
aga teha nii nagu Vera Zvonarjova, kellel on kaks kõrgharidust ja mängib ikka
väga hästi.“ Birgiti jaoks ei kaalu üks
teist üle, vaid haridus ja sport on samal
pulgal.
Teel tippu on Birgitil eesmärk mängida vähem Tennis Europe turniire ja
võimalikult palju ITF-i turniire, kust
hiljem on võimalik pääseda juba suurematele turniiridele. „Tulin just Türgist
Winter Cupilt, samas riigis käisin mullu ka Ida-Euroopa meistrivõistlustel,

Soomes püüan käia kõikidel turniiridel,
kust saab osa võtta ning Lätis ja Leedus
olen ka käinud võistlemas.“ Euroopa
meitrivõitlustele pole Birgit veel pääsenud, sest sinna kutsutakse Tennis
Europe punktide alusel.
Lisaks Zvonarjovale on Birgitile eeskujuks Petra Kvitova ja Rafael Nadal,
kes ei tee väljakul nalja vaid võtavad
kõike väga tõsiselt ning võitlevad alati
lõpuni. Loomulikult elab tüdruk kaasa
ka meie oma mängijatele Kaia Kanepile ja Jürgen Zoppile. Olgugi, et Birgit
võitleb samuti viimse punktini nagu
Nadal, on ka temal tulnud ette väljakul
vihastamist ning kerget närveldamist.
Oma eduloos annab Birgit suure osa
kiitusest õele, tänu kellele on mäng paremaks läinud. „Kui kool või trenn jäävad ära, siis läheme koos mängima.“
Tüdruku sõnul ei saa nad õega väga
palju punktidele mängida, sest pidevalt
hakatakse vaidlema, kuid trenni saavad
koos hästi tehtud. Birgit arvab, et õega
võistlemine on tema mängule palju
juurde andnud, sest ikka on soov teisele tuul alla teha.
Kuigi Birgit on just sellises vanuses,
kus sotsiaalne elu on väga oluline ning
peaks sõbrannadega pidevalt suhtlema,
on tema vaba aeg sisustatud pisut teistmoodi. „Vabal ajal käin praegu suusatamas ja kelgutamas, suvel vanematega
ratsutamas ja jooksmas.“ Nädalavahetustel kui võistlusi ei ole, siis saab pühapäeviti lihtsalt puhata või õega tennist mängida. Birgiti jutu järgi ta klassikaaslastega vabal ajal eriti ei suhtlegi.
„Parimad sõbrannad käivad ka tennisetrennis ja seal saab nendega kogu aeg
koos olla,“ räägib tüdruk. Sedasi ongi
Birgitil ühendatud nii sport, haridus kui
ka muu elu.
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Hendrik Inno:
isa on õnnelik,
et talle pähe teen
„Ründan ja jooksutan vastaseid peamiselt eeskäega. Mõni ikka kirub ka…
Seda on kohe päris mitu korda juhtunud, et vastane käratab: „Võta reket õigesse
kätte!”,” pajatab kurakäeline noortennisist Hendrik Inno.

Treener Maret
Ani hinnang
Hendrikust
„Kui hakkasin Hendrikuga
tegelema, olin alles tippspordist tulnud ning vähe
teistmoodi harjunud. Aga
Hendrikuga tegelemine on
huvitav väljakutse. Olen teda
juba palju aidanud ja saan
ka tulevikus aidata. Hendrik
on ehtne 15-aastane Eesti poiss. Vaikne ja kinnise
iseloomuga. Tema tundmaõppimisega läks aega, kuid
arvan, et oleme saavutanud
teineteisemõistmise, mis on
treeneri ja õpilase suhtes
väga oluline. Tema tugevateks poolteks pean väljakunägemist ja mõistusega
mängimist, kuigi tihti ta mõtleb isegi liiga palju. Peame
tema stabiilsust parandama,
sest on hetki, kus ta mängib
tõesti hästi. Eks teeme tööd
vaikselt edasi ja loodan, et
tema tenniseteekond saab
olema pikk ja edukas.”
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aanuaris 15-aastaseks saanud Sõmerust pärit Hendriku argipäevad algavad juba hommikul poole
seitsmest – Rakvere Reaalgümnaasiumisse tuleb jõuda ju õigeks ajaks. Pärast
kooli ootavad aga tennisetrennid, mida
nädalas tuleb kokku viis–kuus. Reedeti
harjutab noormees Tallinnas, Alo Ojassalu Tennisekooli noortega.
„Nii on möödunud juba mitu aastat
– sõidan bussiga Tallinna ja õhtul isaga
tagasi. Isa töötab Tallinnas,” räägib
Hendrik, kelle sõnul on pealinnas käigud alati kasulikud, sest seal on palju
häid mängupartnereid.

Esimesel võistlusel
kaotas kõik mängud
Tennisetrennis hakkas Hendrik käima kuueaastaselt.
„Esmalt tahtis isa mu vanemat õde
mängima panna, aga ei õnnestunud. Siis
tuli minu kord. Algul käisin sunniviisiliselt, aga ajapikku hakkasin ka ise tahtma,” meenutab Hendrik. „Minu esimene treener Donald Masing oli üsna
karm. Ta loopis ikka igasuguseid sõnu
ja see oli ka üks põhjus, miks mulle tennis algul ei meeldinud. Tõsi, tarkusi
ütles ta loomulikult ka – oli ta ju ka Andres Võsandi esimene treener. Sain temalt väga hea tehnilise baasi.”
Et langetatud sai õige valik, tundis
noormees alles aasta–poolteist hiljem
esimesel võistlusel Tallinnas. „Mäletan,
et kaotasin kõik mängud, aga mulle väga meeldis. Tekkis tahtmine paremaks
saada, ” märgib Hendrik, kelle möödunud hooaega jäi kaunistama Eesti
meistrivõistlustelt saadud hõbedad nii
14- kui 16-aastaste vanuseklassis.
Finaali pääses Hendrik ka detsembris
Soomes rahvusvahelisel turniiril. Paraku vajutas mängule pitseri küünarliigese trauma ning poolfinaal ja finaal möödusid valuvaigistite toel. „Arstid ütle-
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sid, et „golfiküünarnukk”. Loogiline
oleks „tenniseküünarnukk”, aga mul,
näed „golfi”,” naljatab noortennisist.

Kuidas arendada
võitlusvaimu?
Kodu juurde rajatud tenniseväljakul
kohtub Hendrik peamiselt oma pereliikmetega, kuid neist pole talle vastast.
Mis isa sellest arvab?
„Isa on väga õnnelik, et ma talle pähe
teen,” teatab Hendrik keerutamata.
„Olen või? ” pistab eemal seisev isa
lõbusalt vahele.
„Jaa!” vastab Hendrik ning lisab, et
talle meeldivad enim kõvakattega väljakud, kus põrge kiire ja jalg ei libise.
„Mujal veel esialgu väga hästi ei lähe.
Liivaväljakul venivad alati punktid pikaks ja mu füüsis pole piisavalt hea.”
Noormees tunnistab, et just viimasega
peab ta enim vaeva nägema.
„Tihti tabab mind ebakindlus ja teen
lolle otsuseid, näiteks lähen „krossiga”
võrku, mis jätab väga hea nurga vastasele ja ise ei jõua joont kaitsma minna.
Vaeva tuleb näha veel võrgumängu parandamisega ja ka võitlusvaimust jääb
tihti puudu,” loetleb Hendrik veel nõrkusi. Kuidas aga võitlusvaimu treenida?
„Vaat seda ei oska ma küll öelda (naerab). Seda peaks treener ütlema.”
Samas toob ta näite, kus korralik stiimul pani teda vihaselt võitlema.
„Käisin Stockholm Openil Roger Federeri mängu vaatams ja sain temalt
autogrammi kätte. Seejuures andis Federer mängu järel vaid 4–5 autogrammi. Võitlesin selle nimel kõvasti. Kui
võtsin pärast pusa seljast, leidsin sealt
viis markeri jälge – mälestus vihastest
konkurentidest,” muigab Hendrik.
Koostööd praeguse treeneri Maret
Aniga hindab noormees kõrgelt.
„Maret Ani juures muutusid trennid
mitmekülgsemaks. Vahel teeb ta ise osa

harjutusi kaasa, vahel mängime ka vastamisi. Suvel õnnestus mul isegi üks sett
võita (6:4),” räägib Hendrik. „Tema vastu on väga raske mängida, sest ta on nii
tahtejõudu täis, jõuab igale poole.”
Kas see ei innusta ka sind endas tahtejõudu leidma?
„Kindlasti innustab.” Võitlusvaimu
turgutamiseks pole palju vajagi…

Keskenduda tuleb
mängule, mitte
reketiloopimisele!
Oma tugevamateks külgedeks peab
Hendrik platsinägemist ja osavust,
trumbiks on ka vasakukäelisus, millega
ta meeleldi vastaste elu kibedaks teeb.
„Ründan ja jooksutan neid peamiselt
eeskäega. Mõni ikka kirub ka... Seda on
päris mitu korda juhtunud, et vastane
käratab: „Võta reket õigesse kätte!” Just
seepärast meeldib Hendrikule pigem
paremakäelise vastu mängida.
„Kunagi olin väljakul päris närviline,
mitte kõige hullem, kuigi reket ikka lendas… Millalgi aga mõistsin, et selline
suhtumine on vale, sest ei saa ju mängule keskenduda, kui keskendud reketi
loopimisele, nutmisele või millele iganes,” teab Hendrik. „Samas meeldib
mulle tänini, et pereliikmed mu mänge
kohapeal ei vaata – ei teagi miks. Kuidagi rahulikum on kohe. Õnneks emaisa mõistavad mind.”
Ajaga on muutunud ka Hendriku lemmikmängija. „Kunagi meeldis mulle
Nadal, sest ta on ka vasakukäeline, kuid
viimasel ajal pigem Federer. Ta on nii
rahulik ja tasakaalukas, ei rabele sihitult,” selgitab noormees.
Tulevikust rääkides tunnistab Hendrik, et väga suuri eesmärke ta endale
veel ei sea. „Sooviks jõuda TOP 100-sse
ja mängida Grand Slami turniiridel, aga
kui see ei õnnestu, siis minna tänu tennisele USA ülikooli õppima,” märgib ta.
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Janko Tipsarevic see teine serblane

Pärast Davis Cupi võitu ajas Serbia
meeskond pea kiilaks. Janko
Tipsarevic on paremalt teine.

datud päev saabus 2011. aasta
oktoobris, kui serblane võitis
Malaysian Openi ning samal
kuul ka Kremlin Cupi, mille finaalis alistas hea sõbra Viktor
Troicki (samal naisteturniiril
kaotas Kanepi mäletatavasti finaalis dramaatliselt Cibulkovale). Üldiselt on serblane siiski
nõrk finaalide mängija, sest kahe
võidu kõrval on kuus kaotust.
Suure slämmi turniiridel pole
Tipsarevicil ka kõige paremini
läinud, kaua aega oli ta parim
saavutus French Openi 1/8 finaal
2007. ja 2008. aastal, kuid mullu
jõudis ta US Openil veerandfinaali. Tipsarevici kommentaar
sellele on lihtne: „Olen kohustuslikel turniiridel maailma halvim
mängija.” Ometi teab ta väga
hästi, et edetabelikoha hoidmiseks või tõusmiseks peab ta just
suurtel turniiridel paremini
mängima.
2011. aasta oli Tipsarevici karjääri edukaim, sest ta tõusis maailma esikümnesse. Just seetõttu
võib tänavune hooaeg kujuneda

Serblane Novak Djokovic on alates eelmisest aastast tõusnud maailma tennise
absoluutsesse tippu ja kõikide tennisesõprade pilgud on suunatud talle, seetõttu
kipuvad kõik unustama teise serblase maailma esikümnes Janko Tipsarevici.

T

Tekst: Kristjan Leppik

ipsarevic on sunnitud pidevalt
selgitama, „ Meil ei ole ainult Novak Djokovic, Serbias on veel teisigi väga häid mängijaid, nagu mina ja
Viktor Troicki.” Paljud tennisesõbad
teadsid siiamaani Tipsarevicit kui
meest kes mängib alati Oakley päikeseprillides või korraldab midagi ootamatut, nagu palju elevust tekitanud ratastega tennisekott.
Samas peaksime teadma Janko Tipsarevicit ka kui meest, kes on tenniseväljakul tuntud eelkõige mängijana,
kelle võitlusvaimu ja füüsilist sitkust
võib võrrelda samuraiga ning on ka kõige raskemas olukorras meelestatud
positiivselt.

Fotod: Scanpix
Janko Tipsarevic pärast kärjääri
esimest ATP turniiri võitu Moskvas.

Edukad noorteaastad

aasta Australian Openi noorteturniir.

Üheksa aastat ootust

1984. aastal Belgradis, tollal veel Jugoslaavias, aga tänases Serbias professor Paveli ja koduperenaise Vesna pojana sündinud Janko Tipsarevic tegi
esmakordselt tennisega tutvust kuueaastaselt, tõsisemalt hakkas ta tennist
mängima kaheksa-aastaselt New Belgrade Tennis Clubis venelasest treeneri
Roman Savotškini käe all, kellega koostöö kestab tänase päevani.
Juba varakult pandi Tipsarevici annet
tähele ka mujal, kuid vaatamata Hispaaniast ja USA-st tulnud pakkumistele otsustas ta siiski jääda Serbiasse. „Ma
ei tea, mis minust oleks saanud, kui
oleksin Serbiast lahkunud,” lausub ta.
„ Ma tulin läbi ajast, mil Serbias oli võimul Slobodan Miloševic ning suured
poliitilised murrangud, need olid äärmiselt rasked aastad, kuid vaatamata
sellele ei loobunud ma unistusest saada
tenniseprofiks.”
Vaatamata kodumaal toimuvale või
just selle tõttu oli Janko Tipsarevici
noortekarjäär äärmiselt edukas, ta oli
maailma esinumber nii 14-, 16- kui ka
18-aastaste noorte seas. Aastatel 19992001 mängis ta koguni 11 ITFi noorteturniiri finaalis, võites neist kaheksa.
Lisaks õnnestus Tipsarevicil võita 2001.
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Kui Tipsarevic alustas 2002. aastal
profikarjääri, teadis ta täpselt, kui raske saab olema üleminek noorte hulgast
täiskasvanute tennisemaailma. „Keegi
ei öelnud mulle, et täiskasvanud on nagu haid, nad on füüsiliselt tugevamad,
nende mängustiil on erinev ning rõhutakse rohkem servile,” lausub ta. “Ma
mängisin kõigepealt paar madalaima
tasemega satelliitturniiri ja ühe Futureturniiri, kuid jäin liiga kauaks
Challenger'i tasemele pidama. Põhimõte, mida rõhutas mulle pidevalt ka Mario Ancic, seisneb selles, et kui oled

tipptasemel noormängija, katsu võimalikult kiiresti liikuda Future ja
Challenger'i tasemelt ATP tuurile, muidu jäädki toppama.” Nii jõudis Tipsarevic ATP edetabeli esisajasse esimest
korda alles 2005. aastal ning lõplikult
kinnitas seal kanda alles kaks aastat
hiljem.
Veelgi pikem tee tuli Tipsarevicil läbida, et jõuda esimese ATP turniirivõiduni, selleks kulus tervelt üheksa aastat. Nende aastate jooksul peeti Tipsarevicit õigustatult parimaks meestennisistiks, kellel pole veel ühtki turniirivõitu.
Tipsarevic muutis ootuse veelgi pingelisemaks, kui oskas kaotada neli esimest finaali, kus ta kaasa lõi. Kauaoo-

Janko Tipsarevici üks
kummalisi leide oli
ratastel spordikott.

DJ Tipsy ja ATP Touri intellektuaal
Kui paljud tennisistid ei tea, mida pärast karjääri lõppu tegema hakata, siis Janko Tipsarevicil on pilt
selge, temast saab elukutseline diskor esinejanimega DJ Tipsy. „Tahan saada diskoriks, hetkel on muusika mu suurim hobi,” ütles ta. „Olen juba paar korda mänginud muusikat Belgradi väikestes ööklubides, edaspidi tahaks teada, mis tunne on mängida muusikat juba viiele või kümnele tuhandele inimesele.”
Teine suur hobi, millest Tipsarevic hea meelega räägib, on lugemine. Tippsportlaste hulgas ei ole just
tavaline, et kellegi lemmikkirjanikud oleksid Fjodor Dostojevski, Friedrich Nietzsche ja Johann Wolfgang
von Goethe. „Hakkasin nende teoseid lugema, kui olin 13-aastane ning ega ma siis asjale päris pihta
saanud,” ütles ta. „Tenniseprofi elu on raske, aga samas on sul treeningute vahel piisavalt vaba aega
lugemiseks. Selliste raamatute lugemine ei arenda mind tennisistina, küll aga isiksusena.” Ühelt Tipsarevici paljudest tätoveeringutest võib lugeda jaapani keelest eesti keelde tõlgituna „Ilu päästab maailma”, mis on võetud Dostojevski suurteosest „Idioot” ning mida Tipsarevic peab oma elu motoks.
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talle mullusest raskemaks. „Tänavune
esmane eesmärk on vältida vigastusi,
sest iga jumala aasta juhtub minuga
midagi,” ütleb ta ette vaadates. „Ma ei
tahaks eesmärke seada edetabelikohast
lähtudes, hoopis mu mängustiil peab
muutuma agressiivsemaks, et vastased
ei teaks, mida oodata.”

Serbia triumf 2010.
aasta Davis Cupil
Oma riigi esindamine on Janko Tipsarevici jaoks alati olulisel kohal. Esimest korda mängis ta Davis Cupil juba
2000. aastal Jugoslaavia lipu all ning
sellest ajast on ta alati oma riigi eest
väljas olnud. Tipsarevici Davis Cupi
üksikmängu statistika on muljetavaldav: 29 võitu ja 12 kaotust (paarismängus 7 võitu, 2 kaotust).
„Janko on väga hea Davis Cupi mängija,” ütleb Tipsarevici meeskonnakaaslane, paarismänguäss Nenad Zimonjic. „Ta on mänginud Davis Cupil
suurepäraseid matše maailma parimate vastu ning arvan, et ta on end Davis
Cupil mängijana isegi rohkem realiseerinud kui ATP turniiridel.”
Tipsarevic nõustub Zimonjiciga.
„Olen sellepärast hea Davis Cupi mängija, et ei pea võitlema oma suurima
vaenlase ebastabiilsusega,” ütleb ta.
„Davis Cupi ilu seisneb selles, et sul
võib olla hea või halb päev, kuid meeskonnakaaslane võib sind välja aidata
ning matši tulemus ei sõltu ainult sinust.”
Pole siis imestada, et Janko Tipsarevic peab suurimaks saavutuseks tennises 2010. aasta Davis Cupi võitu Serbia
meeskonnaga, sellest olenemata, et ta
mängis meeskonnas teist viiulit Novak
Djokovici järel. Teel finaali alistati
USA, Horvaatia ja Tšehhimaa.
Tipsarevici panus oli eriti oluline
poolfinaalis Tšehhi vastu, kus ta alistas
nii Tomaš Berdychi kui ka Radek Stepaneki. Finaal kodusel Belgrad Arenal
16 000 hullunud fänni ees kujunes dramaatiliseks, sest kahe päeva järel oli
Serbia Prantsusmaa vastu 1:2 taga, seetõttu vajasid nad viimasel päeval mõlema üksikmängu võitu. Djokovic ja Tipsarevicit asendanud Troicki said sellega hakkama. Võidu tähistamiseks ajasid
kõik Serbia koondislased pead kiilaks,
sest nii oldi enne turniiri algust kokku
leppinud.
Tipsarevic kommenteeris Davis Cupi
võitu lihtsalt, „Serbia tennis on võimas!”

Janko Tipsarevic
Sündinud: 22. juuni 1984
Pikkus ja kaal: 180 cm, 83 kilo
Treener: Dirk Hordorff
Eeskujud tennises: Andre Agassi ja Jevgeni Kafelnikov
Parimad saavutused: ATP turniirivõidud
Moskvas ja Kuala Lumpuris (mõlemad 2011),
Davis Cupi võit (2010)
Koht maailma edetabelis: 9. (30. jaanuar
2012)
Parim koht suure slämmi turniiril: veerandfinaal (2011 US Open)
Karjääri auhinnaraha: 4 515 759 USA dollarit
Reket: Tecnifibre T-Fight 325
Riietus ja jalanõud: FILA
Lemmiklöök: kahe käega tagakäsi
Hobid: lumelauasõit, house-muusika, lugemine.
Janko Tipsarevic koos
abikaasa Biljanaga.

Foto: AFP / Scanpix
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Dominika
Cibulkova

Profitennis sundis
Cibulkova kiiremini
suureks kasvama
Eesti tennisefännide mällu sõi lühikest kasvu Dominika Cibulkova end ilmselt
mullu sügisel, alistades Moskva turniiri finaalis Kaia Kanepi.
Kes aga on see alati naeratav slovakitar?
Tekst: Maarja Värv, Postimees

22

-aastane Cibulkova jõudis
tennise juurde puhtjuhuslikult 8-aastasena suvevaheajal. Seni ujumist ja suusatamist nautinud tüdrukul polnud vaheajal mitte kui
midagi teha ning kuna nende perekonnatuttav korraldas lastele tenniselaagreid, uurisid vanemad Cibulkova käest,
kas ta ehk tahaks ka proovida. Ja juba
15-aastasena alustas Cibulkova profikarjääri.
„Tõus oli üsna kiire,” nentis juunioride seas üsna edukas olnud ning noorte
edetabelis 3. kohale jõudnud Cibulkova.
„Kui ma tuuriga liitusin, pidin mängima
oma iidolite, nagu näiteks Svetlana Kuz-
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netsova vastu. Olin alguses väga hirmunud, aga siis mõistsin, et suudan ka
nende vastu mängida. Kuid Svetlana on
siiani minu jaoks raskeim vastane.”
Oma esimestel profiaastatel võitis
Cibulkova kaks ITFi turniiri ning jõudis
suure slämmi debüüdil 2007. aastal
Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi. Kaks aastat hiljem pääses ta juba
poolfinaali, seejuures alistas slovakitar
veerandfinaalis Maria Šarapova 6:0,
6:2. Tegelikult oli ta lausa punkti kaugusel, et võita 6:0, 6:0.
„Mõistsin, et olen ühe palli kaugusel
Šarapova alistamisest ja oma esimesest
poolfinaalist. Hakkasin liiga palju mõt-

lema ja kaotasin kaks geimi,” tunnistas
Cibulkova hiljem. „Õnneks suutsin end
uuesti kokku võtta ja mängu võita.”
Vigastuste tõttu on Cibulkova karjäär
kulgenud tõusude ja mõõnadega. „Minu
jaoks on kõige tähtsam olla terve, ma
tunnen end täiesti kohutavalt, kui olen
vigastatud ja ei saa mängida,” avaldas
Cibulkova. „Kui olin roidevigastuse pärast kolm kuud eemal, oli see mu elu
halvim aeg. Mu suurim hirm on see, et
saan vigastada ega saa enam tennist
mängida.”
WTA turniiri finaali jõudis ta esimest
korda 2008. aastal, kuid pidi aprillis
Amelia Islandil tunnistama Šarapova
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ning augustis Montrealis Dinara Safina
paremust. Järgmist finaali tuli tal oodata kolm aastat. Mullu oktoobri keskel
kaotas ta Linzis Petra Kvitovale, kuid
nädal hiljem sai ta siiski kauaoodatud
võidu kätte, alistades Moskvas Kanepi.
Cibulkova mängu on võrreldud endise maailma 3. reketi, Lõuna-Aafrika
tennisisti Amanda Coetzeri omaga, seda
suuresti põhjusel, et mõlemad on teiste
kõrval võrdlemisi lühikesed – Coetzer
158 cm ja Cibulkova 160 cm.
Kuid Cibulkova kompenseerib oma
pikkust kiire jalgade tööga. „Minu tugevusteks on hea liikumine ja stabiilne
mäng tagajoonel,” analüüsis Cibulkova
ise. „Mulle meeldib palle tagasi taguda.
Arvan, et olen kiirem kui pikad tüdrukud ja püüan seda ära kasutada.”
Cibulkova kiirust on ka teised kiitnud.
„Ta on nagu energiajänes, kes jookseb
kõikide pallideni,” kommenteeris Šarapova Bratislavast pärit Cibulkova mängu.
Cibulkova, kes on korduvalt oma lemmikmängijana nimetanud Kim Clijstersit, avaldas, et mõistis tegelikult viis
aastat tagasi, et suudab ka edetabeli
tipus paiknevatest mängijatest jagu saada.

Dominika Cibulkova Dunlopi reklaamis.

„Mängisin Fed Cupil Jelena Jankoviciga, tema oli siis maailmas kolmas,
mina olin täielik outsider, edetabelis
umbes 75. kohal,” meenutas Cibulkova.
„Kaotasin kolmandas setis 7:9, aga õppisin sellest mängust palju, sain aru, et
ma suudan tippudega mängida. Sellised
matšid annavad palju enesekindlust
juurde.”
Nüüdseks pole tippude alistamine Cibulkovale enam mingi probleem, mullu
sai ta näiteks kahel korral jagu maailma
esireketist Caroline Wozniackist ja või-

tis ka Vera Zvonarjovat, kui venelanna
oli edetabelis kolmandal kohal.
Samas polnud eelmisel aastal tähelepanu üksnes Cibulkova mängutulemustel, vaid ka tema mänguvälisel elul,
kuna slovakitar valiti üheks osaliseks
veebipõhisesse tõsielu-show’sse Sony
Ericsson Xperia Hot Shots. Lisaks Cibulkovale valiti sarja Alize Cornet, Sorana Cirstea, Sabine Lisicki, Bethanie
Mattek-Sands ja Heather Watson, sarja
eestvedaja oli Šarapova ning idee seisnes selles, et näidati nende kuue mängija elu tuuril, püüdes samal ajal tutvustada ka Sony Ericssoni mobiiltelefone.
Sellest ideest kuuldes olin kohe vaimustuses. Mulle meeldis mõte sellest,
et saame fännidele näidata, milline on
tennisisti elu WTA tuuril, mida me oma
vaba ajaga teeme ja lihtsalt näidata,
millised me oleme,” selgitas Cibulkova,
kes on osalenud ka ühe Slovakkia komöödiasarjas. „Tennis on nii individuaalne ja võitluslik sport, selles suhtes
on ka minul endal tore, et saan neid tüdrukuid väljaspool tennisemaailma tundma õppida.”
Kui Cibulkovalt enne sarja algust uuriti, mida uut fännid tema kohta teada

Esimene
turniirivõit
Moskvas.
Tähelepanelik
lugeja näeb
taamal ka
talle finaalis
kaotanud Kaia
Kanepit.
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Dominika Cibulkova
„Mulle tohutult meeldib
Lance Armstrong,” avaldas
Cibulkova, et peab kõvasti
lugu jalgrattalegendist,
seitsmekordsest Tour de
France’i võitjast. „Pärast
tema raamatute lugemist...
ta suudab väga hästi motiveerida.”
Kui ta saaks olla ükskõik, kes, siis
kelle asemel tahaks Cibulkova olla?
„Mitte kellegi, tahan olla mina ise.”
Oma atraktiivse välimuse tõttu on Cibulkova osalenud ka mitmetes reklaamides ning kaunistanud ajakirjade esikaasi, samuti pole ta paljuks pidanud
poseerida Eeva rüüs. Näiteks võttis ta
end alasti oma reketitootja Dunlopi reklaami tarbeks. „Ausalt öeldes pole ma
modellinduse peale kunagi mõelnud,
kuna olen nii lühike, aga mulle meeldib
fotosessioonidel käia,” tunnistas Cibulkova, kelle üks suur kirg on mood.
„Mulle meeldib shopata ja kõik, mis on
moega seotud. Lisaks olen käekottide
järgi hull!”
Turniiridel käies lubab ta endale enne mängude algust, et kui jõuab finaali
või poolfinaali, võib ta ühe uue käekoti
soetada. „Mul on ikka paar käekotti,”
muheles ta. „Mu lemmikud on Gucci ja
Louis Vuittoni kotid.”
Kuigi tänavune hooaeg ei alanud Cibulkovale just roosiliselt, alustab slovakitar igat aastat ühe ja sama eesmärgiga – saada üha paremaks. „Armastan
tennist ja see aitab mind treeningutel.
Tahan saada paremaks, kui olin eelmisel aastal,” avaldas ta. „Lisaks tahaksin
olla stabiilsem, mängida viis-kuus matši järjest suurepärast tennist.”

Sündinud: 6. mai 1989
Pikkus: 160 cm
Kaal: 58 kg
Profikarjääri algus: 2005
Karjääri parim edetabelikoht: 12. (6. juuli 2009)
Praegune edetabelikoht: 16. (30. jaanuar 2012)
Turniirivõidud: 1 WTA, 2 ITF
Karjääri võidud-kaotused: 224-138
saavad, vastas ta laia naeratuse saatel:
„Usun, et nad mõistavad, et olen tegelikult üsna normaalne. Veedan päevi
Facebookis, räägin seal oma sõprade ja
perekonnaga. Armastan muusika kuulamist, eriti Rihannat ja Pinki, mulle
meeldib filme vaadata. Põhimõtteliselt
meeldib mulle teha asju, mis mind naeratama panevad. Fännid saavad teada,
et ma naeratan alati.”
Noorena oli Cibulkova üsna krutskeid
täis. „Kui olin 12-aastane, olid mul väga
pikad juuksed,” jutustas ta. „Olin kodust
eemal treenimas ja otsustasin juuksed
lühikeseks lõigata. Kui koju jõudsin ja
ema mind nägi, pidi ta ära minestama.”
Samas tunnistas 2009. aasta suvel
maailma edetabelis esikümnele väga
lähedale jõudnud ehk 12. kohal paiknenud Cibulkova, et profitennisisti elu on
sundinud teda eakaaslastest kiiremini
täiskasvanuks saama.
„Tennises oled väljakul üksi ja vajad
enesekindlust ning eneseusku,” rääkis
ta. „Arvan, et tennise tõttu pidin kiiremini suureks kasvama, kuna pean pidevalt reisima ja kohtuma uute inimestega.”
Kuigi tennisistide seast kuulub Cibulkova imetlus Clijstersile, kes tal noorena tuurile sisse elada aitas, on tema iidol tennisest üsna kaugelseisev isik.

Loo kangelanna
säramas Sony
Ericssoni
reklaamiüritusel.

Cibulkova värvikas armuelu
Kui Dominika Cibulkovalt ühes intervjuus uuriti, milline on tema
unistuste mees, tõi slovakitar välja vaid selle, et mees peab
olema naljakas ja oskama teda naerma ajada.
Cibulkova armuelu jõudis ajalehtedesse juba üsna varakult,
eelkõige tema väljavalitute pärast.
2008. aasta kevadel sai temast paar Prantsusmaa tennisisti
Gaël Monfilsiga, kes oli varem koos olnud oma kaasmaalase Alize Cornet’ga. Cibulkova ja Monfilsi armuleek just väga
kaua ei põlenud, kuna juba sama aasta sügisel avaldas ta
suhtlusportaalides kuumad pildid puhkuselt Maldiividel, kus
tema kaaslaseks oli juba uus tennisist, temast kaheksa aastat
vanem austerlane Jürgen Melzer.
Melzer ja Cibulkova osalesid koos US Openil segapaarismängus ning väidetavalt sai just seal nende
suhe alguse.
Lisaks on Cibulkovat seostatud 35-aastase Tšehhi tennisisti, paarismängule spetsialiseerunud František Cermakiga.
Viimased kaks aastat on aga tema süda tuksunud oma kaasmaalasele, Slovakkia Põllumajandusministeeriumis töötavale Michal „Miso” Navarole (pildil koos Dominikaga).
Mullu detsembris hakkasid Slovakkia meedias levima kuulujutud, et paar on kihlunud, kuid kinnitust
sellele pole saadud. „Oleme kaks aastat koos olnud ja isegi kui midagi on vahepeal muutunud, hoiame
selle enda teada,” sõnas Cibulkova napisõnaliselt kodumaa meediale.
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Australian Openil nähti
kindlat lavastajakätt
Oleks ju nii kena ajakirjanduslik liialdus: uue tenniseaasta esimesel
suurturniiril nähti head ja kindlat lavastajakätt.
Tekst: Jaan Jürine

M

eeste poolfinaalid jätsid mulje
nagu oleks tegemist kokkuleppemängudega. Esireket serblane Novak Djokovic oli üle šotlasest
Andy Murrayst ja hispaanlane Rafael
Nadal ekskuningast Roger Federerist
(Šveits). Pinge tõusud ja langused, kulminatsioon – kõik oli paika pandud
kindla lavastajakäega ja valmistas teed
vägevale finaalile.
Viis tundi ja 53 minutit väldanud finaali kohta Djokovici ja Nadali vahel
ütles Tennis Australia president Stephen Healy, et seda finaali Austraalias ei
unustata.
Varem pole slämmiturniiride finaalis
nähtud sellist heitlust. Maailma meeste
tennises kehtib poolsõjaväeline hierarhia. Neli paremat on kindlalt teistest
üle. Meeste veerandfinaalides andsid
neli kõrgeima asetusega mängijat teistele nelja mängu peale ühe seti. Kõrgeima aukraadiga mehena näitas end taas
Djokovic, kes on nüüd võitnud viiest
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viimasest tippturniirist neli ja kolm kõige viimast järjest.
Naiste turniir kukkus Melbourne Parkis välja ülimalt põnev. Ei juhtu just
sageli, et maailma edetabeli juht lahkub
turniirilt neljanda numbrina. Just nii
läks Caroline Wozniackiga (Taani), kes
kaotas veerandfinaalis tiitlikaitsjale
Kim Clijstersile. Belglanna omakorda
langes poolfinaalis Viktoria Azarenka
(Valgevene) ees. Edetabeli teine number tšehhitar Petra Kvitova luhtas oma
võimalused tippu tõusta samuti poolfinaalis. Enne Azarenka ja vene iluduse
Maria Šarapova lõppkohtumist oli selge, et finaali võitja tõuseb ka uueks esireketiks. Ainus pettumus – finaal osutus
ühepoolseks.
Tunnuslik Openile oli suurima ja eelmise sajandi edukaima tenniseriigi USA
totaalne põrumine Melbourne'is. Ükski
ameeriklane ei jõudnud üksikmängus
isegi veerandfinaali.
Natuke läksid alt ka eestlased. Enne

Melbourne'i Brisbane'i turniiri võitnud
ja musta hobuse rolli sattunud Kaia Kanepi kaotas teises ja juunioride turniiril
kolmanda asetusega Anett Kontaveit
kolmandas ringis. Meie ainus pluss oli
Jürgen Zopi esmakordne jõudmine suure slämmi turniiri põhitabelisse. Nende
tegemistest Melbourne'is on ajakirjas
aga eraldi lood.
Neidude turniiril võttis võidu 15-aastane ameeriklanna Taylor Townsend,
kes alistas teel veerandfinaali neli kuud
vanema Kontaveidi. Townsendi upitab
mitmel pool internetis esialgu üksnes
Richard Williams, kelle arvates on neiu
andekam kui tema tütred Serena ja Venus. Kui papa Richard juba kedagi kiidab, peab see olema mustanahaline
mängija, Townsend ongi.

Mõistatuslik Djokovic
Pärast mullust üliedukat hooaega – 10
turniirivõitu, neist kolm suurturniiri ja
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Ivan Lendl jälgimas õpilase Andy Murray
pallingut. Koostöö suurvõitu veel ei toonud.

esireketiks tõusmine – pakkusid paljud,
et teist järjestikust suurt aastat Djokovicile ei tule. Esialgu ei kinnita seda
väidet küll miski.
Serblane andis kahes esimeses ringis
kummalegi vastasele ainult kaks geimi,
kuid turniiri lõpus oli tal kaks kuratlikult rasket viiesetilist matši järjest.
Poolfinaalis oli Murrayl esireketi vastu
kolm varjatud matšpalli (üks punkt
oleks andnud enne oma servigeimi pallingu läbimurde ja peaaegu kindla või-

Võitja kohustuslik fotosessioon Yarra jõe kaldal.

du).
Murray ei suutnud suurt võimalust
kasutada matšis, mis oli eelmise aasta
finaali kordus. Ta sooritas kangelasteo,
tõustes 2:5 kaotusseisust otsustavas setis viigiseisuni, kuid enamat uue treeneri Ivan Lendli silme all ei suutnud.
„Mängisin märksa paremini kui eelmisel aastal. Ikka ei aidanud. Ma ei osanud
neid otsustavaid punkte mängida,” tunnistas Murray. „Füüsiliselt äärmiselt
raske matš. Olin otsustavas setis tiba
värskem,” leidis võitja.
„Andyst võib aasta lõpuks saada maailma edetabeli juht,” lohutas pärast
poolfinaali Nadal, kelle enda poolfinaali Federeriga võiks panna tenniseõpikusse. Leidus asjatundjaid, kes pidasid
seda mängu tasemelt etemaks finaalist.
Finaali võiks kõige paremini iseloomustada sõnaga „pöörane”. Esimeste
settide põhjal paistis kerge eelis kuuluvat Djokovicile. Settidega 1:2 taga olles
ilmutas Nadal vägevat võitlejahinge. Ta
tasakaalustas mängu, murdis otsustavas
setis vastase servi ja juhtis 4:2. Seal
alustas pendel tagasiteed, Djokovic tegi
omakorda kaks murret ja võitis lõpuks
7:5. Pärast ligi kuuetunnist heitlust olid
mõlemad omadega läbi.
Kõnesid kuulasid mehed kergelt vaarudes ja osavõtmatute nägudega. Autasustamisel leidis Nadal endas siiski nii
palju mehemedelt, et tegi mõne komplimendi autasusid jaganud tenniselegendile Rod Laverile. „Mäng on kuidagi eriline, kui tead, et Laver on vaatajate seas.” Mõlemad mängijad soovisid
tänumeelsele ning kergelt tüdinenud
publikule head hommikut, sest eelmisel
päeval alanud heitlus lõppes alles pärast südaööd.
Kõige kaunima komplimendi finaalmängule tegi BBC netikommentaariumis keegi Edoardo Polledri: „Kaks vai-

mustavat meistrit, kaks võitjat!” „Üritan võita kõik suure slämmi turniirid ja
olümpia, nagu alati,” kinnitas Djokovic
Austraalias. „Suur või Kuldne slämm
on mu suurim eesmärk.”
Miks Djokovic võitis? Räägitakse, et
serblane korraldas mullu ümber toitumisharjumused. Ta hakkas neelama
tervisekapsleid, viibis osa vabast ajast
munakujulises rõhukambris, mis imiteerib rasket treeningut ning aitab kehast eemaldada piimhapet. Neis väidetes võib olla tõtt nii palju, et lora koos
seisaks.
See ei seleta, miks tennisemaailma
uus valitseja, kellel mõned aastad tagasi oli peaaegu luuseri maine (kippus
kaotama tähtsaid matše), äkki võidab
olulisi punkte ja mänge. Australian
Open on tõestuseks: poolfinaal Murrayga ja finaal Nadaliga olid ära minemas,
kuid Djokovic tõi ometi mõlemad mängud koju. Imelise turniiri tegi ka Nadal,
kes veel päev enne võistluse algust nuttis hotellitoas – tundus, et põlv pole
mängukõlbulik.

Võimuvahetus
Toomas Leius ennustas pea täpselt
kaks aastat tagasi, et uueks naiste edetabelijuhiks saab Viktoria Azarenka,
kelle mängus on olemas kõik mida vaja.
Liidriks saamine võttis Azarenkal arvatust rohkem aega. Venemaa asjatundjad
pidasid Azarenkat heitliku meelega piigaks, kelle mängu suudavad mõjutada
raudsed leedid eesotsas Kim ClijstersiViktoria Azarenka esimene
reaktsioon: kas tõesti mina
võitsin!?

Australian Open
Finaalid
Naised. Viktoria Azarenka (Valgevene, 3) –
Maria Šarapova (Venemaa, 4) 6:3, 6:0;
Mehed. Novak Djokovic (Serbia, 1) –
Rafael Nadal (Hispaania, 2) 5;7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5;
Naispaar. Svetlana Kuznetsova/Vera Zvonarjova (Venemaa) –
Sara Errani/Roberta Vinci (Itaalia, 11) 5:7, 6:4, 6:3;
Meespaar. Leander Paes/Radek Stepanek (India/Tšehhimaa) –
Bob ja Mike Bryan (USA, 1) 7:6, 6:2;
Segapaar. Bethanie Mattek-Sands/Horia Tecau (USA/Rumeenia, 8) –
Jelena Vesnina/Leander Paes (Venemaa/India) 6:3, 5:7, 10:3;
Naisjuuniorid. Taylor Townsend (USA, 14) –
Julia Putintseva (Venemaa, 4) 6:1, 3:6, 6:3;
Meesjuuniorid. Luke Saville (Austraalia, 1) Filip Peliwo (Kanada) 6:3, 5:7, 6:4.
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ga.
Pärast ägedat heitlust poolfinaalis
Clijstersiga ei suutnud kaunitar Šarapova finaalis Azarenka vastu midagi
3:6, 0:6. Mõlemad kogusid võrdselt 14
äralööki, ent lihtvigu oli Azarenkal 12
Šarapova 30 vastu.
„Ta tegi täna kõike paremini kui mina.
Tema oli see, kes lõi pallirallide esimesed löögid alati sisse ja oli agressiivne.
Mina jooksin ringi nagu jänes,” hindas
Šarapova.
Venelanna tunnistas, et ta vastane on
nüüd võitudeks küps. Azarenka, kes
igas intervjuus nimetas oma suurimaks
innustajaks vanaema, polnud varem
jõudnud ühegi slämmiturniiri finaali.
Šarapova vastu oli ta pidurdamatu.
Mängu alguses pisut ebalenud Azarenka jäi taha 0:2, kuid seejärel sai Šarapova ainult ühe geimi.
„Olin närvis muidugi. Aga tulin olukorraga hästi toime. Tema hea algus lõi
mind rivist välja, aga püüdsin ise agressivne ja järjekindel püsida. Ma ei suuda
siiani uskuda, et olen saanud osa millestki, mille nii paljud suured tšempionid enne mind on võitnud. Tahan end
veel arendada ja püsida heas hoos,”
kommenteeris Azarenka. „Ma tahan
ainult nutta!”
Šarapoval seevastu on soov tüürida
abielusadamasse. Ta on üle aasta olnud
kihlatud kahekordse NBA meistri Sasha
Vujaciciga, kes praegu mängib Istanbuli Anadolu Efesi meeskonnas. Mõlemad
jätkavad karjääri, rohkemat kui külalisabielu sellest esialgu vist ei tule.
Azarenka on formaalselt esireket,
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kuid kibedaid konkurente on küllaga.
Clijsters on teatanud, et hooaeg jääb
talle viimaseks. Väga arvestatav pretendent on Petra Kvitova. Kui Šarapova
aega saab, võib ta tõsise rünnaku ette
võtta. 67 nädalat esikohal olnud Wozniacki pole alla andnud: „Praegu on
jaanuarikuu, alles aasta jooksul saame
teada, kes on kõige stabiilsem ja parem

Australianopen2012

naismängija. Saan esireketi koha tagasi
ega tunne seepärast muret.” Poola päritolu taanlannal on hammas verel, ta
on pidanud kuulma etteheiteid, et on
küll edetabelijuht, kuid mitte parim.
Rohkemat ihkavad Na Li ja veel üks
poolatar, vanem Radwanska.
Järgmisel suurturniiril mais Pariisis
suled igatahes lendavad...

59

tennisereis

tennisereis

Riho Kalluse muljed
Austraaliast: tennis,
haikalad ja sõbralikud
turvamehed

Külaline Riho Kallus Austraalia põliselanikega.

vastu Showcourt 3 väljakul, kus käis
kõva kisa. Kaia kohta võis arvata, et
võib-olla ta ei vaja nii palju toetust, küllap võidab. Ent sellised „niikuinii“ võidud muutuvad mõnikord kaotuseks.“
Kanepi edu Brisbane’is suurendas
fännide ootusi, kuid teises ringis pakkis
ta kohvrid. „Kahju on esimesest setist,
kui tundus, et nii Kaia kui ka Makarova
ei saanud puhangulise tuulega head
rütmi. Kuid iga järgmine päev on uus
ja üks mäng korraga,“ ei olnud Kallus
suures hämmingus Kanepi vormilangusest. „Natuke tundus, et ta oli justkui
hajevil. Kuid Makarova on talle ka ebamugav vastane.“

Neljaliikmeline seltskond, kuhu kuulus ka tennisetegelane Riho Kallus, külastas
kuu aega Austraaliat ning nägi peaaegu kõike: Eesti tennisistide suuri võite ja
valusaid kaotusi, tippude heitlusi, kohalike eestlaste elu, sõbralikke austraallasi,
tennisetrammi, ookeani ja känguruid. Ainult koos haikaladega ujumisest loobuti.
Tekst: Ants Põldoja

E

nne aastavahetust kohale jõudnud
eestlased
rentisid
Melbourne’ist auto ja põrutasid
Brisbane’i suunas, kus Kaia Kanepi ja
Jürgen Zopp juba ees ootasid. Ehkki
teekond oli ligi 1800 km pikk, valiti autosõit, et ilusat maad rohkem näha.
„Sõitsime mere ääres piki Ocean Road’i.
Seal on kaunid vaated. Saime olustikuga tuttavaks ning ööbisime üsna erinevates motellides,“ rääkis Kallus.
„Kui veel rääkida külastusprogrammist, siis käisime ka loodusfarmis, kus
sai ise känguruid toita ja akvaariumis,
kus võis koos haikaladega ujuda. Kuid
seda atraktsiooni me läbi ei teinud,“
märkis Kallus. Austraalia rannikumeres käisid eestlased siiski ujumas. „Go-

Fotod: Riho Kallus

Kallus ja Kerner
„kavaldasid“

Fännide seltskond pärast Jürgen
Zoppi (esireas vasakult kolmas)
võitu kvalifikatsiooniturniiril.

turvamehed üle

tis jalgpallitreenerina. Täiesti uskumatu: pole kakskümmend aastat inimest
näinud ja siis järsku Brisbane’is kohtud!“ imestas Kallus.

Tennisetrammiga Zoppi
ja Kanepi mängu
vaatama

Patrick Rafteri ausammas
sai Eesti lipuvärvidest
peapaela.

ld Coastis (kuurortlinn Brisbane’ist
lõunas – toim) oli soe vesi, aga
Melbourne’is võis ka ujuma minna. Kliima on lõunas väga muutlik, üks päev 40
kraadi, aga võib ka olla 15-20 kraadi ja
pilvine.“
Kahjuks jäi teekonnalt välja Sydney
oma kuulsa ooperiteatri ja sillaga. „Pidime tagasisõidul sealt läbi põikama,
kuid Kaia võitis Brisbane’i turniiri ning
tuli kiiresti ja võimalikult otse
Melbourne’i põrutada, et Jürgeni kvalifikatsioonimängudele jõuda,“ selgitas
Kallus. Õnneks oli plaani muutmise
põhjus seekord positiivne – ei saa ju iga
päev Eesti tennisisti turniirivõitu näha!
„Jah, Brisbane’is läks tennise seisukohalt muidugi väga hästi,“ nentis Kal-

lus. „Ausalt öeldes olen Kaia mänge
viimasel ajal palju näinud ning ta on
varemgi sama hästi mänginud, kuid
tervet turniiri mitte. Maailma TOP 20
mängijaist niimoodi teerulliga üle sõita,
see oli päris võimas!“
„Emotsioon oli võimas, eriti finaal,
kui Pat Rafter Arena oli välja müüdud.
Eesti fänne oli suures massis ikka kuulda, Kaia mängijaboksis istus meid umbes 15 ja lisaks nägin kolmes-neljas
kohas tribüünil sinimustvalget lehvimas,“ lisas Kallus.
Brisbane’is elab eestlasi palju ning
Tallinnast saabunud külalistele korraldasid kohalikud ka vastuvõtu. „Täiesti
juhuslikult kohtasin seal oma põhikooli
klassivenda, kes töötas nüüd Gold Coas-

Külastuse peamine eesmärk oli ikkagi Melbourne ja Australian Open. „Seal
on kogu linn Australian Openit täis. Kui
sul on turniirile akrediteering, siis antakse paks raamat, kus kirjas miljon
asja, mida tasuta pakutakse: mine loomaaeda või akvaariumi, restoranides
saad soodushinna,“ rääkis Kallus.
„Kesklinnast väljakutele viib tennisetramm, kus kõik pileti ostnud pealtvaatajad tasuta sõita saavad. Juht tutvustab
teel tänast programmi ja loeb eilseid
tulemusi. Lisaks on kesklinna ühel plat-

sil suur ekraan – sinna kogunes ka palju rahvast, istusid seal, sõid ja nautisid
melu. Ei olnudki vaja Melbourne Parki
staadionile minna.“
Dramaatiline, aga õnnelik oli fännidele Jürgen Zoppi edenemine kvalifikatsioonist põhiturniirile. „Kui esimeses mängus oli seis 2:6, 2:4 ja tuli vihmapaus, siis Jürgen oli juba mõelnud,
et millal see jama ükskord läbi saab.
Hirmsasti meie punt toetas ja innustas
teda võitlema. Siis sai ligi kolm tundi
mängitud, seis otsustavas 7:7 ja vastasel
algasid jalakrambid! Kuid enne olid
valgevenelasel matšpallid, kus mängiti
uskumatuid punkte!“
Kalluse sõnul seisnes aga puänt selles, et ka Zoppi järgmine mäng prantslase Rodriguesega oli pikk ning taas
algasid vastasel lõpus jalakrambid!
„Jürgen oli agressiivsem, pani vastased
jooksma. Seepärast tulidki krambid
neil, mitte meie mehel. Ka palavusele
peab Jürgen hästi
vastu,“ rõhutas Kallus.
Nii jõudis põhiturniirile kaks Eesti
tennisisti, aga fännide ebaõnneks pandi
Kanepi ja Zoppi avaringi kohtumised samale ajale! „Jagasime pundi pooleks,“
ütles Kallus. „Jürgen
mängis austraallase

Eestlaste häälekas toetus omadele ei
pannud kedagi imestama ega turvamehi sekkuma. „Austraalias ongi kõige
rohkem laulmist, kisa ja kaasaelamist.
Seal on kostüümid ja värvitud näod nagu festivalil. Mis aga puutub turvamehi,
siis sellest on hoopis omaette lugu,“
muigas Kallus.
Nimelt otsustasid Kallus ja noorteturniiri kvalifikatsiooni mänginud Markus
Kerner, et teevad Australian Openi ühel
tagumisel väljakul trenni. Kuigi mõlemal olid kaelakaardid, ei tohtinud nad
tegelikult seal mängida. „Vaatasime, et
ees löövad Nadal ja Federer soojaks,
seal palju rahvast, aga taga väljakud
tühjad. Hakkasime vaikselt lööma ja siis
juba fänne ja fotograafe kogunes. Tulid
turvamehed ja arvasime, et nüüd aetakse meid minema. Siis meil veeres aga
pall aia äärde ja turvamees viskas selle
tagasi. Lõpuks tuli väike tüdruk kollasele pallile autogrammi küsima, kirjutasime oma nimed Nadali ja Federeri
allkirjade kõrvale. Kui aga üks mees
ronis märkmikuga lausa väljakule, tirisid turvamehed ta ära ja vabandasid
meie ees, et lasid häirija nii lähedale.“
Melbourne’i jäid Kallus ja ta kaaslased turniiri lõpuni. Teise nädalasse
mahtus kaasaelamine Anett Kontaveidile ja meeste üksikmängu põnev lõpp.
„Käisin Austraalias ka viis aastat tagasi. Hinnad on tõusnud, seda ka Austraalia dollari tugevnemise tõttu. Inimesed elavad hästi, kellelgi pole stressi.
Kõik on äärmiselt sõbralikud, igal pool
suheldakse ja saad uue kontakti. See ei
ole ameeriklaste viisakusvormel „How
are you?“ vaid tõsine huvi külaliste vastu,“ võttis Kallus kokku.

Selline tramm viis piletiga pealtvaatajaid tasuta staadionile.
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Rod Laver:
minu ajal olnuks
Federer Nadalist üle
Tenniselegend Rod Laveril oli selle aasta Australian Openil omapärane au,
ta sai meeste üksikmängu võitjale endanimelisel väljakul karika ulatada.
Tekst: Ajakiri Tennis

L

aver, kes elab Austraalia kirdeosas, saabus tuhatkond
kilomeetrit lõunapoolsesse Melbourne'i tähistama 50
aasta möödumist esimesest slämmivõidust. 1962. aastal
algas tema seeria just kodusest Austraaliast.
Tenniselegend tunneb uhkust, et peaväljak kannab tema
nime. „Mul voolab siin seistes silme eest läbi palju mälestusi. Tulla siia tagasi ja näha oma nime on uskumatu. Selle
staadioni valmimine kroonis kogu mu karjääri,” leidis praegu 73-aastane eksmeister.
Kuigi Laver võitis 1962. aasta slämmi amatöörina ning
1969. aastal uuesti kõik neli turniiri profina, loeb ta ise esimest võitu raskemaks. „Siis ma alles õppisin, kuidas mängida liivaväljakutel,” meenutas Laver, kes Australian Openi
järel järgmisena sai esikoha Pariisis. „Ei olnud mingit eesmärki teha suur slämm. Olin õnnelik, et sain mängida turniire ja aeg-ajalt võita.”
Kõigi aegade parima tiitli, mille üle arutleti ka ajakirjas
Tennis (nr 17, kevad 2011), võiks Laverile kahe slämmi tõttu
omistada, kuid ajastute võrdlemine on liiga raske. Ka Laver
ise tunnistab, et 1962. aasta konkurentsi
praegusega võrrelda ei saa: „See oli amatööride tennis. Meie seas oli ainult kaheksa
kuni kümme andekat mängijat, kes võisid
võita turniire. Tookord ei olnud mingit karjääri. Tennis on muutunud, aga kindlasti
paremuse poole. Tennis on lihtsalt uskumatu! Kui näed, et võitja marsib minema
2-miljonilise tšekiga, on see suur sport.”
Eesti kauaaegne liider Toomas Leius, kes
Laveriga ka väljakul kohtunud, ei pea austraallast kõigi aegade parimaks. „Tema
slämmivõit on küll teenitud, aga andekaim
mängija ta polnud. Kui Tony Roche poleks
iga päev pooliku hinge alla pannud, võinuks
ta Laveri 1969. aastal võita,” teab Leius
hästi austraallaste kommetest.
Leiuse sõnul oli Laver aga töökas ning
võis kindla, kuid suhteliselt primitiivse stiiliga läbi lüüa. „Ega ta mingit kavalust ei
kasutanud, tegutses raudselt ja järjekindlalt igal väljakukattel. Eluliselt oli Laver
üsna algeline, luges 50-leheküljelist raamatut näiteks poolteist kuud ning palkas abilise, kes ta rahaasju korras hoiaks. Paljud
Austraalia mängijad elasid ainult tennisele,” meenutas Leius. „Kuid kokkuvõttes on
ta muidugi elus hakkama saanud, nüüdki
tuleb ja autasustab taas võitjaid. Ehkki Ion
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Foto: Scanpix
Tiriac, kes tipptennise mõistes suurt mängida ei osanud,
on Rumeenia rikkaim inimene.”
Laveril paluti ka võrrelda, kas puureketite ajastul saanuks paremini hakkama Roger Federer või Rafael Nadal.
Laver eelistas Federeri võimalusi. „Sellepärast, et Nadal
kasutab löömisel tugevat topspinn'i. Väiksema peaga puureketiga olnuks selles stiilis raske läbi lüüa. Kuid usun, et
kui Nadal sündinuks meie ajastul, valinuks ta ka teistsuguse mängustiili,” uskus Laver. „Kuna Federer ajastab
lööki täpsemalt, siis oleks ta puureketiga mängides vähem
eksinud.”
Servi-võrgumängu järjekindla vähenemise kohta tipptennises on Laveril samuti oma selgitus: „Meie ajal polnud
servitõrje nii efektiivne ning hea võrgumäng tagas ülekaalu. Pealegi olid väljakud siis halvema kvaliteediga. Sa võisid lasta pallil põrgata, aga see ei põrganudki maast üles.”
Rod Laver autasustamas Australian Openi
finalisti Rafael Nadali.
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Stiilne tennis

Gael Monfilsi komplekt mõjub

Muutuv mood on läbi aegade kajastunud ka sportlaste rõivastuses ning samal
ajal inspireerib sport lakkamatult moetööstust. Tenniseplatsilt väljakasvanud
rõivad ja jalanõud on muutunud igapäevaseks moeklassikaks ning
leidnud koha meie kõigi garderoobis.
Tekst: Anu Lensment

mänguliselt ja rõhutab liikumise

Silm puhkab Andy Murray

energiat. Võimalik, et kandja

oranž-sinisel Adidase

kasutab jõulise mustriga rõivast

komplektil, mis on ühtaegu

relvana vastase psühholoogiliseks

maitsekas ja atleetlikkust

murdmiseks.

rõhutav.

Fotod: Scanpix

K

Maria Šarapova on

uidas aga näevad välja kaasaegsed tennisistid ning kas viimased trendiröögatused
kajastuvad ka nende välimuses? Uue hooaja esimese suurturniiri, Australian Openi piltide põhjal selgub, et hoitakse pigem tasakaalukat joont ning rõhutakse retrovõtmes elegantsile.

vahelduseks
valinud lihtsama ja
tema naiselikke
võlusid vähem

Novak Djokovic

rõhutava ning

kannab ülimaitsekalt

mängule

klassikalist, kuid

keskendumiseks

modernse graafilise
mustriga Sergio

Erksates toonides Nike Ra-

ilmselt igati sobiva

Jo-Wilfried

Nike komplekti.

Tsongat aitab tipu

Tacchini

fael Nadali seljas annab nii
vastasele kui publikule märku

poole valge ja

tennisekostüümi.

värskusest ja väsimatusest.

apelsinitooniline

Kindlasti on ta üks

tenniseklassika

šikimaid mehi platsil.

Adidaselt.

Tennisekaunitar Ana
Ivanovici Adidase kleidi
Victoria Azarenka

oranž koos punasega on

laimirohelised pea-,

ühtlasi ka kevadhooaja

käe- ja tossupaelad

üks moekamaid

annavad sinivalgele

värvikombinatsioone.

retromõjutustega Nike
rõivale popi aktsendi.
Kaia Kanepi rõhub
võrreldes paljude teiste
tennisekaunitaridega
selgelt rohkem mängule,
Caroline Wozniackit

kui oma välimusele või

kaunistab ning abistab

moekusele. Ehk ongi selles

palliplatsil erksatooniline

tema edu saladus?

tütarlapselik kleit, sellega
sobiv küünelakitoon ning ka
arvestatav kogus ehteid.
Jelena Jankovici
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kostüümis on

Serena Williams, kes tavaliselt ar-

tunda 80-ndate

mastab oma tenniseplatsi

moemõjutusi, kuid

rõivastega üllatada või isegi

üldmulje on üht-

šokeerida, on seekord valinud

aegu sportlik ja

lihtsama, kuid naiselikult lehviva

soliidne.

Nike mängukleidi.
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Tennisistide heategevus:
suhtekorraldustrikk
või südamest tulev abi?
Osalemine heategevusprojektides ning omanimeliste fondide loomine on saanud
peaaegu kõigi rikkamate tennisistide elu osaks. Põhiliselt toetatakse rasket elu
kannatavaid lapsi, ent tavapäraselt ei kanna fondi raha tipptennisist üksi, vaid tema
nime abil kaasatakse ka firmasid ning tuntud inimesi.
Tekst: Ants Põldoja

M

õistagi pole miljoneid teenivale tennisistile eriline kaotus
anda teatud protsent teenistusest neile, kes abi tõeliselt vajavad. Selliselt teeb mängija endale nime ja võib
heategevusest isegi võita. Seepärast
võib alati küsida, kas abistamine tuleb
südamest või on see lobitöö osa.

Küünikud nimetavad
Federeri tööd UNICEFis
suhtekorraldustrikiks
Roger Federeri elulooraamatus puudutab seda teemat ka Chris Bowers.
„Paljud küünikud nimetavad Federeri
tööd UNICEFis lihtsalt heaks suhtekorraldustrikiks. Ehkki tema esindajad
mõistavad selle mainekujunduslikke
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Fotod: Scanpix, www.mariasharapova.com

plusse, tuleb juba loomu poolest hooliva
Federeri abistamissoov kindlasti südamest,” kirjutab Bowers.
Federeri fond on toetanud eelkõige
Lõuna-Aafrika vaeseid, sest sellest riigist on pärit tennisisti ema. Kuid suure
projekti viis šveitslane läbi ka 2004.
aasta tsunamiohvrite toetuseks. Nagu
väidavad Federeri tundvad inimesed,
tuleb tema heategevustöö ikkagi sellest,
et kuna tal on selleks piisavalt vahendeid, leiab ta olevat oma kohustuse ning
ka meeldiva võimaluse pakkuda abi.

Serena Williams leidis
heategevuse väljundi
hariduses
Erinevalt keskklassi päritolu Federe-

rist elas Serena Williams lapsena Los
Angelese eeslinnas Comptonis, mida
tuntakse getona – vaese ja kuritegeliku
piirkonnana. Seepärast on mõistetav, et
Williams, kes tänu tennisele oma keskkonnast lahti rebis, on valmis aitama
sarnase saatusega lapsi.
Serena Williamsi fondi esimene eesmärk ongi anda abi lastele ja nende
perekondadele, kes on kannatanud kuritegude tõttu. Fond pakub lastele hooldust, toitu ja võimalusi haridusele. Igal
aastal teatab Williams stipendiaadid,
kellele ta annab raha ülikooli astumiseks. Viimati oli üks kuuest stipendiumi
saanud lapsest pärit ka Comptonist. Pole siis ime, et ka Serena tunneb, et teeb
tööd südamest.
„Usun piibli lauset, et andmine on
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põnevteada
parem kui saamine. Olen südamest filantroop,” tutvustab Williams ennast
fondi koduleheküljel. „Tahtsin kogu aeg
luua enda heategevusfondi, kuid ei osanud otsustada, millega võiksin kasulik
olla. Kas peaksin toetama Aafrikat? Või
hoopis naisi? Isa ja ema on kogu elu rõhutanud hariduse tähtsust. Kui mina või
õed saime koolis halva hinde, siis lõbustused jäeti ära. Kui tuletasin meelde,
mida soovisid mu vanemad, leidsin ka
heategevuses väljundi.”
Williamsi fondi teine eesmärk on toetada Aafrika lapsi, kel vaesuse tõttu
pole võimalust saada õiget haridust.
„Kui käisin Aafrikas ning kuulsin, et
lapsed ei saa koolis käia, sest vanemad
pole võimelised maksma üht dollarit
nädalas, võttis see täiesti sõnatuks,”
rääkis Williams. Serena on rajanud Aafrikasse koole, mis on õppemaksust vabastatud. Näiteks Keenias sai üks kool
nimeks Serena Williamsi Keskkool. Samuti on Williams ehitanud kooli Senegalis.

Nadali fond
toetab „riskilapsi“
Rafael Nadal lõi omanimelise fondi
2007. aasta novembris. Nadalil tekkis

mõte abistada sotsiaalse ebavõrdsuse
all kannatavaid niinimetatud „riskilapsi”. Hispaanlane loodab, et tänu temale
ei pöördu nüüd paljud lapsed halvale
teele, vaid valivad spordi või hariduse.
Kuigi sport on Nadali fondi ühine nimetaja, ei ole see eesmärk omaette.
Spordi kaudu soovib tennisist integreerida „riskilaste” ühiskonda, et nood
tunnetaksid õigeid väärtusi ning neist
kasvaksid tublid inimesed.
Mullu 15. detsembril korraldas Nadal
heategevusprojekti raames Kataloonia
Palees lõunasöögi, millest osa võtnud
rohkem kui 300 tuntud inimest annetasid raha tennisisti fondi. Üritusel osalesid paljud tuntud tennisistid, ent ka
näitleja Nastassja Kinski.
Nadali fondi üks projekt oli ka tennisekooli rajamine Indiasse Anantapuri
piirkonda. Seda õppeasutust toetas Nadali kõrval ka Indias misjonärina töötanud Vicente Ferreri fond.

Šarapova abistab
Tšernobõli katastroofi
piirkonda
Mõistagi ei saa heategevusest kõrvale jääda Maria Šarapova, keda võib pidada maailma rikkaimaks naistennisis-

tiks. Šarapovast sai 2007. aastal ÜRO
Arenguprogrammi Hea Tahte Saadik.
Šarapova raha on läinud Tšernobõli
katastroofist mõjutatud Valgevene ossa.
„Mul on alati olnud unistus aidata piirkonda, millega mul on isiklik side. Anda
paremaid võimalusi noortele inimestele, kelle elu on mõjutanud tuumajaama
õnnetus,” sõnas Šarapova. Millest aga
tuleb Šarapova isiklik side selle piirkonnaga? Nimelt elasid tennisisti vanemad
1986. aasta katastroofi ajal Gomelis, mis
asus Tšernobõli lähistel. Õnnetuse tõttu
lahkuski perekond Siberisse, kus Maria
aasta hiljem sündis.
Šarapova annetuste kohta on olemas
ka konkreetsed rahasummad. Näiteks
2007. aastal andis ta 100 000 dollarit
Tšernobõliga seotud projektidele ning
210 000 dollarit Tšernobõli piirkonna
laste õpingute toetamiseks. Igal aastal
antakse välja 12 stipendiumit keskkoolilõpetajaile pääsemaks Valgevene Riiklikku ülikooli või Valgevene Riiklikku
kunstiakadeemiasse. 2010. aastal lisas
Šarapova fond veel 250 000 dollarit
Tšernobõli projekti ning samal aastal
valiti venelanna ka WTA aasta humanitaarlaseks (inglise keeles humanitarian), mida võiks tõlkida lihtsalt heategijaks.

Iga kord ei peagi tipptennisistid heategevuse nimel raha annetama. Fotol on Viktoria Azarenka (vasakul) ja Caroline Wozniacki puude istutamise tseremoonial Tai kuurortlinnas Hua Hinis, kus nad pidasid
näidismatši. Mängu piletitulu ei saanud tennisetähed endale, vaid see annetati Tai laste abistamiseks.
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Tennisenoppeid
Eestist ja maailmast
Nii Eesti kui ka maailma tennises juhtub palju huvitavat, mis ajakirja ei mahu ning
seekord avame lühirubriigi foto ja allkirjaga, mis mõned uudised lugejani toovad.
Tekst: Ajakiri Tennis

Fotod: Scanpix, Viktor Burkivski, erakogu
Federeri kaksikud Australian Openil. Kui Kim Clijstersi tütar tuli veelgi nooremalt US Openile emale kaasa elama, siis nüüd nähti Melbourne'i tribüünil „pealtvaatajatena” ka Myla Rose ja Charlene
Riva Federeri, kes on praegu 2,5-aastased. Mängu
vaatasid tüdrukud lapsehoidjate seltsis, et emal
Mirkal oleks rahulikum abikaasa pingelisi heitlusi
jälgida. Tennise lugejad, vaadake hoolega, kas tüdrukud on rohkem ema või isa nägu?

Jürgen Zopp ja Nike alustasid koostööd. Veel
detsembrikuisel Alexela Mastersil mängis Eesti meeste esireket Jürgen Zopp Sergio Tacchini
särgis, kuid veebruari Davis Cupil võis teda näha juba Nike varustuses.

Luksemburgi tennisistid said kingituseks soojad mütsid. Tennise
Davise karikamatši peoõhtul kinkis võõrustaja Eesti Luksemburgi külalistele soojad talvemütsid. Tegu on käsitöömeistrite toodanguga, kootud mütsidel on Eesti rahvusmustrid. Erandina on tänavu ka Luksemburgis olnud üsna külm talv ning mõnikord kulub
isegi seal miinuskraadide kaitseks selline peakate marjaks ära.

Pärnus võitsid Eklund ja Kononov. Eesti naiste- ja meeste GP tenniseturniirl BMW Cup 2012, mis toimus Pärnu Tennisekeskuses
6.-8.jaanuarini, said üksikmängus esikoha Mia Nicole Eklund ja
Jaan Kononov. Korraldajad tänavad turniiri toetajaid Eesti Tennise
Liitu ja AS United Motorsit. Eklund alistas finaalis Kadi Liis Saare,
poolfinalistid olid Lisanna Pihlak ja Mari Mahoni. Naiste paarismängu võitsid Mahoni–Eklund. Meeste üksikmängu finaalis sai
Kononov jagu Priit Pihlist. Poolfinalistid olid Taavi Annus ja Morten
Ritslaid. Meeste paarismängu võitsid Armand Levandi–Siim Tuus.

Maailma üks andekamaid noormängijaid
Tallinna turniiril. Seekord ei tule juttu siiski Anett Kontaveidist, kes võiks samuti
selle nimetuse alla kuuluda. Nimelt osales
SEB Tallink Openil 15-aastane (Kontaveidist viis kuud noorem) hollandlanna Indy
de Vroome. See oli üldse tema esimene
profiturniir, seni oli De Vroome osalenud
vaid ITF-i noorteturniiridel. Maailma juunioride edetabelis paiknesid Kontaveit ja
De Vroome 13. veebruari seisuga kõrvuti
– vastavalt 7. ja 8. kohal. De Vroome harjutab Nick Bolletieri Tenniseakadeemias
ning seal peetakse teda Maria Šarapova
mantlipärijaks. Tenniseagentuuri IMG asepresident helistas isiklikult
Tallinna turniiri
korraldajaile ja
palus andekale
mängijale wild
card'i. Vastutasuks pakuti ühele Eesti noormängijale nädalane treening
Bolletieri akadeemias.

Novak Djokovic teenis Laureuse auhinna. Laureuse spordiauhind on üks prestiižikamaid maailmas ning selle teenib aasta silmapaistvaim tegija spordimaailmas. Auhind
asutati 1999. aastal viie sponsori koostöös. Esimene auhinnagala peeti 2000. aasta 25. mail Monte Carlos. Võitja
on alati saanud auhinna kätte järgmisel aastal ning ka
Djokovic teenis Laureuse trofee 2011. aasta saavutuste
eest tänavu 7. veebruaril Abu Dhabis toimunud galal,
mida juhtis näitleja Kevin Spacey. Tennisistid on Laureuse
auhinna laureaatide sekka pääsenud sageli, enne Djokovici on selle võitnud meestest Roger Federer (2004-2007
neli korda järjest) ja Rafael Nadal (2010) ning naistest
Jennifer Capriati (2001), Serena Williams (2002 ja 2009)
ja Justine Henin (2007).
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Kolgakülas avati siseväljak. 7. jaanuaril ehk samal päeval, mil Kaia Kanepi
võitis Brisbane'i turniiri, avati Kolgakülas siseväljak. Kõvakattega
väljak on Harjumaa idaosa parim
ning harjutada saavad seal ka Kuusalu ja Loksa tennisistid. Piirkonnas treenivad ka lapsed, kel nüüd
paremad mängutingimused. Avaturniiril osalesid kohalikud parimad tennisistid ja külalised Tallinnast, kes ka võitsid – finaalis said
Mati ja Toomas Kuum jagu Urmas
Kotkasest ja Kalvi Tiigist.
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reketlon
4x21 ehk mis on reketlon?

Eesti reketlon –
talveunes
või varjusurmas?
Eesti reketloni au ja hiilgus püsib praegu kahe Toomjõe venna, Ken-Kristjani (18) ja
Andre-Kristopheri (17) õlul, kes kahepeale kokku on noorteklassis
üksik- ja paarismängus üheksakordsed maailmameistrid,
kusjuures noorem vend on ühe kullaga ees.
Tekst: Andrus Allika

O

meti jõudis reketlon Eestisse
nii-öelda ”pauguga”. Ala tegi
endale kõvasti reklaami, asepresidendiks kutsuti Kaia Kanepi, kelle kutsel külastas Eestit reketloni maailma esinumber Magnus Eliasson. Ala
eestvedajal Priit Toomjõel oli suurejooneline idee: kunagi ütles ta vestluses
Tennise väljaandjale Donatas Narmontile, et tulevikus saab reketlon Eestis
katusorganisatsiooniks ning kõigi reketimängude alaliidud kolivad selle egiidi
alla.
Ehkki reketlon elab veel harrastajate
seas – Mart Laar korraldab IRL-i poliitikutele turniiri – pole tipptasemel mängust siinmail enam suurt midagi kuulda. Alaliidu kodulehekülg on suletud,
mistõttu isegi teated vendade Toomjõede tulemustest jõuavad lünklikult avalikkuseni.

Fotod: Scanpix

Eesti edukaimad
reketlonistid, vennad
Andre-Kristopher
(vasakul) ja KenKristjan Toomjõe.

püsivad maailma
esisajas
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mad 1. jaanuari seisuga esisajas – vanem vend 87. ja noorem
74. kohal.
“Eestis rohkem aktiivseid mängijaid ei olegi,” tõdeb alaliidu juhatuse liige Karin Külvet. “Üritame Toomjõe poisse
rahvusvahelistel võistlustel toetada nii palju kui vähegi võimalik, näitamaks, et Eesti reketlon on ikkagi olemas.”
Külveti sõnul mullu alaliit Eestis ühtki ametlikku võistlust
ei korraldanud. Teadagi miks – raha pole. “Meil on alaliiduna küll Eesti olümpiakomitee tunnustus ja veidi abi oleme
ka saanud rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks, aga reketlon on kallis ala, sest juba ühe turniiri korraldamine nõuab
palju saaliaega ja rendihinnad on väga
kõrged. Viimased võistlused, mis oleme
teinud on teoks saanud tänu eraisikutest
Kõiki erinevaid mänguliike ja vanuseklasse arvestades on seni olnud
toetajatele, kes on saaliüüri kinni maksedukaim maa Austria 70 medaliga. Kulda on võidetud Rootsiga
nud ja auhinnad välja pannud,” tõdeb
võrdselt 25,5. Poolikud kullad tulenevad nimelt sellest, et FIR lubab
Külvet. “Varjusurmas on kole öelda,
paarismängudes koos võistelda ka erinevate riikide esindajatel.
ütleme nii, et Eesti reketlon on puhkuSellist võimalust on kasutanud ka Eesti, kes on 6,5 kullaga maailma
sel. Ma loodan, et tulevad ka paremad
edetabelis Austria, Rootsi, Soome, Tšehhi, Saksamaa ja Poola järel
ajad, sest see on väga emotsionaalne
seitsmes. Medaliriike on tänaseks kokku 21.
ala, millele nagu igale pallimängule on
Esimeseks reketloni tšempioniks tuli 2001. aastal soomlane Mikko
Kärkkäinen, kes jõudis üksikmängus MM-tiitlini ka aastatel 2005,
väga põnev kaasa elada.”
2006, 2007, 2008, 2010, alistades esimesel neljal aastal järjest
kolmekordse maailmameistri rootslase Magnus Eliassoni (MM-kuld
Puuduvad
2002, 2003, 2004). 2009. aasta finaalis aga kaotas ta tänasele maarahvusvahelistele
ilma esireketile austerlasele Christoph Krennile.
Meeste valitsev maailmameister on mitmekordne juunioride tšemnõuetele vastavad
pion šotlane Calum Reid, kes eelmise aasta lõpus toimunud MM-il
tingimused
alistas finaalis taanlase Jesper Ratzeri.Naistest on kolmekordne
maailmameister soomlanna Michaela Björnström, mullu hõivas
Pärnut võiks nimetada Eesti reketlonaiste trooni tšehhitar Zuzana Kubanova.
ni Mekaks, kuid paraku pole sealgi rahvusvahelistele nõuetele vastavaid tingimusi, sest squashi tuleb mängimas käia
teise katuse all. “Meil on varem tennisehalliga juttu olnud sinna squashiplatside rajamisest, kuid nüüd vahetusid veel
halli omanikud...” ohkab Külvet.
“Tegelikult ei tohi sellist võistlust,
kus kõik alad ei toimu ühes hallis, rahvusvaheliste reeglite järgi isegi reketloniks nimetada,” ütleb Eesti reketloni
maaletooja, Ken-Kristjani ja AndreKristopheri isa Priit Toomjõe. “Niikaua
kuni Eestis rahvusvahelistele nõuetele
vastavat halli ei ole, mina rohkem reketloni võistluste korraldamisega ei
tegele! Soomes on selliseid halle, kus
saab kõike nelja ala mängida, saja ringis, Eestis mitte ühtki.”
Priit Toomjõe sõnul oleks kohe reketlonis võistlemise võimaluse kasutajaid
vähemalt 40, ala vastu huvi tundnuid

Eesti on medalitabelis seitsmes

Vennad Toomjõed

Toomjõe poisid hakkasid MM-medaleid koguma kuni 16-aastaste klassis
aastal 2007, kui Ken-Kristjan sai teise
ja Andre-Kristopher kolmanda koha.
Aasta hiljem tuli samas vanuseklassis
juba kaksikvõit – Ken-Kristjan ees ja
Andre- Kristopher järel. Järgmised
kaks aastat võitis selles vanuseklassis
esikoha juba Andre- Kristopher. 2009.
aastal võistles vastastest noorem KenKristjan kuni 21-aastaste seas ja tuli
ikkagi maailmameistriks. Kahel järgmisel aastal pidi ta aga leppima pronksmedaliga.
Kuni 16-aastaste poiste paarismängus
aga on Andre-Kristopher koguni kolmekordne maailmameister. 2007 ja 2008
võitis ta tiitli koos vennaga, 2010 koos
belglase Pieter De Bleeckerega..
Maailma meeste edetabelis on mõle-

aga vähemalt paarsada. “Rahvusvahelistel võistlustel osalemine on tegelikult
ka lihtne. Tuleb vaid minna internetis
www.racketlon.net turniiride leheküljele ning sealt leiab kogu vajaliku info
võistluste aja, koha ja osalemistingimuste kohta, samas saab end ka registreerida.”
Reketlonis käib ka World Tour, kus on
mängus rahalised auhinnad – võidufond
jääb 3500 euro kanti. “Profispordist on asi muidugi kaugel,
selleks on auhinnarahad liiga väikesed,” ütleb Priit Toomjõe. “Aga asi liigub vaikselt selles suunas. Saksamaal alustas mullu Bundesliga. Dubai, kus liiguvad suured rahad,
on samuti huvitatud oma võistlussarja korraldamisest.”
Priit Toomjõe hinnangul on reketloni olümpiaprogrammi
jõudmine vaid aja küsimus. “Asi on vaid aastas, millal reketlon olümpiale jõuab. Arvestades reketimängude populaarsus ja ala hoogsat kasvu, ei näe ma mingit põhjust, miks
reketlon ei peaks olümpiale jõudma,” on Toomjõe veendunud.

Võisteldakse neljal alal väikseimast reketist suuremani – lauatennis,
sulgpall, squash ja tennis.
Kõigil aladel mängitakse 21 punktini, kusjuures alavõiduks peab
vahe olema kaks punkti. Võitjat aga ei otsusta alavõitude (settide)
arv, vaid neljal alal kogutud punktide summa. Seega võib kaotada
kolm ala kahe punktiga, aga kui neljast alast ühes on võit seitse
punkti, siis kuulubki matšivõit just sellele enam punkte kogunud
sportlasele.
Kui nelja ala järel on punktisumma võrdne, siis mängitakse viimasel
alal tennises välja viimane otsustav võidupunkt.

Soome või Rootsi leiutis?
Reketimängude mitmevõistlusti peeti 1980. aastatel nii Soomes kui
Rootsis, kummale maale kuulub autoriõigus ongi nagu mitmete leiutiste puhul segasevõitu. Racketloni (eesti keeles suupärasemalt reketloni)
nime mõtles välja rootslane Peter Landberg, kuid praegune punktiarvestus on pärit Soomest.
2001. aastal toimusid Rootsis Göteborgis esimesed mitteametlikud MMvõistlused. Aasta hiljem asutasid esimesel suurturniiril osalenud kuus
maad Soome, Rootsi, Prantsusmaa, Inglismaa, Šotimaa ja Bulgaaria
rahvusvahelise alaliidu (FIR). Eestis loodi alaliit 2006. aastal, kuid esimene reketloniturniir sai teoks juba 2002. aasta detsembris.
Tänaseks on FIR-i edetabelis juba üle 2000 mängija ligi poolesajast
riigist. Kuigi massi annavad põhiliselt rootslased ja soomlased, on väga
suurelt ja tugevalt esindatud ka Briti saared ja Kesk-Euroopa. Näiteks on
hetkel valitsev maailmameister šotlane ja maailma esireket austerlane.
Samas leidub edetabelis mängijaid nii Iisraelist kui Iraagist, Kanadast
Lõuna-Aafrikani, aga ka Hong Kongist ja Malaisiast.
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Eesti reketloni hiilgeajal tegutses alaliidus Kaia Kanepi ja
külla kutsuti maailmameister Magnus Eliasson.
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sulgpall

Raul Must harjutas
Malaisia karmis
kliimas
Eesti parima sulgpalluri Raul Musta elu on pidevas liikumises:
kõrgete sihtidega mees otsib seda oma ja õiget teed, mis aitaks kaasa seatud
eesmärkide saavutamisele. Uue asjana sai lõpuks ära proovitud laager Malaisias.
Tekst: Ville Arike

Foto: Postimees/Scanpix
Raul Mustale annab nõu treener Mart Siliksaar, keda Malaisias siiski kaasas polnud.

A

asia kui maailma sulgpalli keskme ärakasutamisest oli juttu juba aastaid tagasi. Kuid erinevatel põhjustel sai esimene laager sealses
regioonis tehtud alles nüüd, aastavahetuse aegu. Must kiidab seda ja plaanib
märtsikuus tagasi minna.
„Seal olid kiirused hoopis teised. Alguses läks mitu päeva kohanemiseks.
Treenerid olid head, tingimused head.
Ootan juba, millal saan sinna tagasi,“
rääkis Must kauge maa laagri kohta.

Põrgupalavus
Päevas harjutas ta 4-5 tundi. „Rohkem ei saanud, sest nii õues kui ka hallis oli kuuma 35 kraadi. Sulgpallisaali
ei saa konditsioneere panna, sest hakkavad mõjutama palli lendu. Selle mahu
pidas organism kuumas kliimas veel
vastu, enamat polnud mõtet.“
Must harjutas Malaisia pealinna Kuala Lumpuri külje all asuva väikese
linnakese klubis, kus kõik vajalik oli
käe-jala juures. „Kuala Lumpur on suur
ja võimas suurlinn, Singapuri-taoline,
paljude pilvelõhkujatega. Malaisia on ka rikkam kui mõned
teised sealse regiooni riigid,“ tutvustab Must.
Eestlasele on too riik aga piisavalt taskukohane. „Kohalikud
ise seal praktiliselt süüa ei teegi, väljas käiakse söömas nii
hommikul, lõuna ajal kui ka õhtul – eks see ole nende kultuur.
Korralik praad maksab restoranis umbes 3 dollarit.“
Must hommikuti väljas ei söönud, sest hakkas juba kell 7
trenni sõitma. „Hommikuks olid mul ostetud võileivad, kell
6 ei lähe ikka välja sööma,“ muigas ta. Päevas kulus toidulejoogile – vedelikke tuli tarbida oluliselt rohkem kui kodumaal
– vanas rahas umbes sada krooni või veidi rohkem.
Trenniga alustati varakult aga seetõttu, sest siis oli kliima
veel talutav – varahommikul näitas termomeeter kõige vähem
24 kraadi! „Päeva teine trenn algas kell 15.30 ja see oli paras
põrgu,“ kirjeldab Must. „Trenni tegemine oli tugev pingutus.
Lisaks kuumale valitseb suur õhuniiskus – 80-90 protsenti.
Trenni peale kulus 4-5 särki, vahetada tuli jalanõusid, sokke.
Higi jookseb mööda kätt alla, käepide muutub libedaks ja
reketit on raskem kinni hoida. Kui harjud ära, oled kõva mees
ja tagasi normaalsesse kliimasse tulles on kerge mängida.“
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Igas kohas süüa ei tohi
Musta sõnul armastavad asiaadid vürtsikaid toite ning
restoranis tuli paluda, et nii palju vürtse ei pandaks – sest
need ajasid veel rohkem higistama.
„Üles tuli leida söögikohad, mida saab usaldada,“ lausub
Must elutargalt – laagri kolmandal päeval võttis miski tal
kõhu lahti. „Organism ei võta kõike võõrast vastu. Kui leidsin üks-kaks restorani, kus söömas käimise järel midagi ei
juhtunud, külastasin neid edasi. Iga nurga peal müüakse
midagi, aga tänavalt on ohtlik osta.“
Kõige raskemaks nimetab Must hoopis pikka lennureisi,
mis käed-jalad „lukku“ paneb, ja ajavahe ületamist. „Esimestel päevadel und ei tulnud. Jäin kell 4 magama, pool
seitse tuli juba ärgata.“
Järgmiseks Malaisia-sõiduks on plaanid tehtud, mängija
loodab ka vajaliku raha kokku saada. Laager võetakse ette
aprillis toimuvat EMi silmas pidades – et suurvõistluseks
jõuda parimasse vormi.
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Kodune turniir täitis
eesmärgi – Raul
Mustale lisandus
olümpiapunkte
Jaanuari keskpaigas peetud Tallinna rahvusvaheline sulgpalliturniir Yonex
International tõi taas rõõmu korraldajate õuele. Raul Must jõudis teist aastat järjest
finaali, kus pidi küll jälle tunnistama Soome esireketi Ville Langi paremust.
Aga vajalikke olümpiakvalifikatsiooni punkte lisandus.
Tekst: Ville Arike, Õhtuleht

S

ulgpalliliidu kasina eelarve juures pole suure võistluse korraldamine just lihtsaim tegu. Alaliit
väärib tunnustust, et 5000-dollarilise
auhinnafondiga võistlust suudetakse
elus hoida. Tänavusele turniirile oli
tung olümpia lähenemise tõttu eriti
suur, lõpuks jõudsid Tallinna 34 riigi
mängijad.
Kui korraldusliku poole pealt suuri
probleeme ei tekkinud – pealtvaatajatele peaks edaspidi olema küll suur tabloo äsja lõppenud mängude tulemustega! –, siis sportlikus plaanis polnud meil
peale Musta tõsiseid tegijaid välja panna.
Jah, naistest võinuks Laura Vana ja
Kati Tolmoff parema loosiõnne korral
vähemalt põhiturniiri teise ringi jõuda,
kuid karmid numbrid näitavad, et nende lõppkoht jäi lahjaks.

Fotod: Scanpix/Postimees, Õhtuleht

Raul Must jõudis Yonex Openil finaali.

täie tõsidusega,“ võrdles Tolmoff erinevaid aastaid. „Olen
Heino 21:15, 21:18 ning seejärel täpselt samade numbritega ka Hollandi esindaja Saber Afifi. Seejuures Heinole oli
rahul, et siia mängima tulin. Esimene vastane oli kergem.
Must eelmise omavahelise mängu kaotanud.
Ega teises matšis võhm ära kadunud, aga mäng kõikus nagu
öö ja päev. Lõin auti ja eksisin üldse liiga palju.“
Eelmises heitluses suvel Leedus oli Must kindlalt alla
Küll murdis end põhivõistlusele Getter Saar, sealt alustas
jäänud ka oma poolfinaalivastasele, iirlasele Scott Evansile. Nüüdki läks esimene geim ära 14:21. Teises geimis võitLaura Vana. Paraku ei vedanud Vanal loosiga, ta läks kohe
les Must raskest seisust välja 21:19 võidu, sai kolmandas
avaringis vastamisi tulevase võitja Judith Meulendijksiga
ette 11:2 ja vastane alistus, viidates käevigastusele.
(Holland) ja pidi tunnistama tolle 21:9, 21:6 paremust. FinaaFinaaliks supervormis Langiga enam püssirohtu ei jätlis võitis Meulendijks inglanna Elizabeth Canni 2:1.
Saar sai põhivõistluse esimeses mängus jõukohasema vaskunud. Too oli enne finaali andnud vastastele ühes geimis
tase, kuid kaotas kogenud leedulannale Akvile Stapusaitytekõige rohkem 12 punkti. Lõppvaatuses sai Must neid vasle 11:21, 22:20, 10:21.
tavalt 8 ja 15. Veidi läks mänguks teises geimis, aga siingi
pani Lang paremuse maksma.
Must rõhutas turniiri kokkuvõtteks võistluse eel Malaisias
Kati Tolmoff kasvatab tütar
peetud laagri tähtsust. Ta kiitis finaalivastast Langi, tun- Rubyt ning praegu võistleb
nustades, et too oli sel võistlusel oma vastastest selgelt pa- vaid oma lõbuks.
rem.
„Mul polnud praegu Langi vastu lööki, mis punkti tooks.
Seetõttu mäng nii raskeks kujuneski,“ selgitas Must. Ehkki
kõige magusama võidu sai ta Evansi üle, pidas Must enda
parimaks teise ringi matši Heinoga.
Must harjutab juba rohkem kui aasta tartlasest treeneri
Mart Siliksaare käe all ja usub uude tõusu. 2010. aastal
saavutas Must maailma edetabelis senise parima, 41. koha.
Vahepeal langes ta 78-ndaks, kuid edukad võistlused Tallinnas ja seejärel Stockholmis (3. koht) tõstsid meie meest
viie pügala võrra, 73. kohale.
Meeste paarismängu võitsid Tallinnas prantslased Laurent Constantin ja Sebastien Vincent. Eesti parimatena
jõudsid Kaljumäe ja Raul Käsner veerandfinaali.

Tolmoffil jäi
veidi puudu
Tallinna võistlus sai suurima meediatähelepanu juba kvalifikatsioonis, kui pärast rohkem kui kahe aasta pikkust
pausi tegi esimese rahvusvahelise võistluse kauane esinumber Kati Tolmoff. Ta alistas esmalt soomlanna Airi Mikkelä 21:11, 21:15, kuid kaotas otsustavas matšis venelannale
Ksenia Polikarpovale 14:21, 18:21.
„Mina harjutan nüüd amatööritasemel, tema kindlasti

Must ainsana
põhiturniiril

Kati Tolmoff kasvatab last ja peab kohvikut

Meie meeste taset näitab ilmekalt asjaolu, et 32-liikmelises põhitabelis esindas Eestit ainult Must. Kvalifikatsiooni
jätkus piisavalt osalejaid, kuid näiteks
meie teine reket Rainer Kaljumäe langes teises ja kolmas number Ingmar
Seidelberg kolmandas ringis. Põhiturniirile pääses kolme võiduga.
Eelmise aasta teisel poolel mitte kõige õnnestunumalt esinenud Must liikus
poolfinaalini kolme kindla võiduga. Ta
alistas prantslase Thomas Rouxel’i
21:13, 21:16, Soome teise reketi Eetu

Pekingi olümpial osalenud, parimal hetkel maailma edetabelis 32. kohal asunud Kati Tolmoff ütleb, et
armastab sulgpalli endiselt, kuid elu ei lase enam profina harjutada.
Ta elab juba ligi kümme aastat Taanis, sai 2010. aasta sügisel emaks ning peab nüüd koos elukaaslase
ja tolle sugulastega kohvikut. Kohviku nime Ruby pani Tolmoff oma tütre järgi.
Sulgpall ei kadunud Tolmoffi elust, kuid pole enam esiplaanil. Ta hakkas harjutama umbes kolm kuud pärast sünnitust, esmalt korra nädalas, siis kaks-kolm korda. Taanlasest juhendaja Michael Kjeldsen ärgitas
Katit taas kõrgele tasemele pürgima.
Et Rubyle lapsehoidjaid leiab, sest tema elukaaslasel on õed-vennad, saab Tolmoff treeningutel mängule
keskenduda. Ta aga ei usu, et pöörduks suurele karussellile tagasi, sest pikemalt lapsest eemale minna
ei taha, suurtel võistlustel pole maimukesega aga just lihtne. Eestisse oli hõlbus tulla, sest siin on kõik
sugulased toeks. Come-back’iks ei soovinud ta toda võistlust nimetada.
Kui esialgu arvas Tolmoff, et ta lühikese aja jooksul kahel korral Eestisse ei tule, siis ta muutis meelt ja
osales ka Eesti meistrivõistlustel. Ning tegi puhta töö. Nii et kes teab, mida Kati veel ette võtab!

Yonex toetab Eesti sulgpalli
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Tolmoffile kümnes
ja Mustale seitsmes
üksikmängutiitel
Veebruari esimesel nädalavahetusel toimusid Lasnamäe sulgpallihallis 48. Eesti
meistrivõistlused. Kolm kulda teenis vahepeal lapse sünni tõttu spordist loobunud
Kati Tolmoff ja kaks kulda Eesti sulgpalli ainus olümpiakandidaat Raul Must.
Tekst: Siiri Rajamägi

Fotod: Eesti Sulgpalliliit

N

aiste üksikmängus võitis kümnenda meistritiitli Kati Tolmoff.
Koos Laura Vanaga võitis ta
naiste paarismängu ja koos Mustaga
segapaarismängu. Lisaks võitis Raul
üksikmängu, mis oli talle selles mänguliigis seitsmes järjestikune meistritiitel.
Naiste finaalis alistas Tolmoffi Vana
21:18; 21:12. Kolmanda koha saavutas
Kristin Kuuba. Meeste üksikmängu finaalis sai Must Rainer Kaljumäest jagu
21:11; 21:14, kolmanda koha teenis
Kristjan Täherand.
Kõige tasavägisem oli meeste paarismängu finaal, kus Kristjan Kaljurand
ja Robert Kasela teenisid kulla, kui võitsid finaalis Andres Aru ja Ants Mängeli 48 minutit kestnud mängus 22:20,
18:21, 21:17. Naiste paarismängu finaalis võitsid Vana ja Tolmoff finaalis Helen Klaos-Kristel Sorge 21:16, 21:19.
Segapaarismängu ei loovutanud kvalifikatsioonist alustanud Must ja Tolmoff ühtki geimi, finaalis alistati Raul
Käsner ja Kertu Margus 21:10, 21:11.
Meistrivõistlustel osales 72 mängijat,
peakohtunik oli Euroopa Sulgpalliliidu
litsentsiga väljakukohtunik Artur Zalužnõi.

Eesti meistrivõistluste
medaliomanikud segapaarismängus
(ülemisel pildil) ja naisüksikmängus.

Kas alaliit pidanuks Tolmoffile
tekitama vabapääsme?
Tekst: Ville Arike

Omaette teema on asjaolu, et Tolmoff pidi nii rahvusvahelisel turniiril
– kuhu ta sai tänu paljudele loobumistele viimasel hetkel – kui ka Eesti
meistrivõistlustel alustama kvalifikatsioonist, sest tal lihtsalt pole reitingupunkte. Kuigi Tolmoff pidi reedesel kvalifikatsioonipäeval pidama
kuus mängu ning oli põhivõistluseks teistest väsinum, sai ta ometi kolm
kulda. Tõsi, vigastuse tõttu puudus ilmselt tema ohtlikem rivaal Karoliine Hõim.
Alaliit põhjendas Tolmoffi alustamist valikturniirilt sellega, et reeglitest
tuleb kinni pidada. Muidu võiksid need, kellel on edetabelipunktid,
hakata protestima, et miks Tolmoffile erand tehti. Elu (teiste sõnadega
tulemus) näitas – talle tulnuks kas või tekitada wild-card’id.
Nii rahvusvaheline turniir kui ka Eesti meistrivõistlused tõestasid, et
Tolmoff on endisest tasemest vajaliku miinimumi säilitanud. Kuigi ta
füüsiline vorm pole paremate päevadega võrreldav, on tehnika, löögid
ja taktikaline mõtlemine säilinud.
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Tulemused:
Meeste üksikmäng
1. Raul Must (Triiton)
2. Rainer Kaljumäe (TÜASK)
3. Kristjan Täherand (TSKeskus)
Naiste üksikmäng
1. Kati Tolmoff (Triiton)
2. Laura Vana (TTÜ)
3. Kristin Kuuba (Nõo SK)
Meeste paarismäng
1. Kristjan Kaljurand-Robert Kasela
(TÜASK-Nõo SK)
2. Ants Mängel-Andres Aru
(TÜASK-Tallinna Kalev)
3. Indrek Küüts-Meelis Maiste (Tartu Kalev-Tallinna Kalev)
Naiste paarismäng
1. Laura Vana-Kati Tolmoff (TTÜTriiton)
2. Helen Klaos-Kristel Sorge
(TÜASK)
3. Helen Kaarjärv-Anette Martin
(TSKeskus)
Segapaarismäng
1. Raul Must-Kati Tolmoff (Triiton)
2. Raul Käsner-Kertu Margus
(TÜASK)
3. Ants Mängel-Laura Vana
(TÜASK-TTÜ)
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Eesti
lauatennisevõistkondi
ootab EM-võistlustel
raske katsumus
Tänavu juulist lülituvad Eesti lauatennisemeeskond ja -naiskond pool aastat
kestvasse EM-sarja, kus valikturniiril tuleb rinda pista tugevate koondistega.

K

Tekst: Vallot Vainula

äesolevast aastast on EM-i süsteemi muudetud. Nüüd toimub
igal aastal ainult individuaalturniir, kuid võistkondlikku turniiri peetakse üle ühe aasta. Vaheaastal (ka
2012) mängitakse valikturniiri, kus
võistkonnad on jagatud erinevatesse
divisjonidesse vastavalt viimase EM-i
tulemustele.
Divisjonis võistkondade arv vähenes
16lt 12le, ehk siis eraldi mängivad esitosin, siis 13.-24. koha võistkonnad ja
alates 25. kohast kõik ülejäänud. Enam
ei korraldata valikturniiri ühes kohas,
vaid matšid toimuvad sarnaselt korvpallile ja jalgpallile kohalesõitudega

Foto: Eesti Lauatennise Liit

kodus ja võõrsil. Alagrupis on kuus tiimi, Eesti kohtub kolme vastasega võõrsil ja kahega kodus.

Valikturniir kestab
pool aastat
Eesti Lauatenniseliit on üritanud alati osaleda tiitlivõistlustel parimas koosseisus. Käesoleval sajandil on nii Eesti
mees- kui ka naiskond püsinud tugevuselt teises Challenge divisjonis ning
lõpetanud enamasti kohtadel 25.-32.
Aastal 2010 jäi aga pärast taasiseseivumist esmakordselt EMil osalemata ning
mullu pidid Eesti võistkonnad alustama

madalaimast divisjonist.
Võistlustel läks loodetust veidi paremini ning nii meeskond kui ka naiskond
kerkisid Gdanski EMil vähemalt valikturniiriks Euroopa 24 tugevama hulka.
Esimesed mängud peetakse juulis,
kuid loosimine alagruppidesse toimus
mullu detsembris. Nii Eesti meeskond
kui ka naiskond said 13.-24. koha turniiril madalaim paigutuse. Vastased
(reitingu järjekorras) on aga sellised:
Eesti meeskond: Taani (mäng toimub
võõrsil 10. juulil), Poola (kodus 18. augustil), Sloveenia (kodus 20. novembril), Itaalia (võõrsil 18. septembril) ja
Türgi (võõrsil 2013 talvel).
Eesti naiskond: Türgi (võõrsil 10. juulil), Slovakkia (kodus 4. septembril),
Luksemburg (kodus 20. novembril),
Portugal (võõrsil 18. septembril) ja Bulgaaria (võõrsil 2013. aasta talvel).

medali. Et aga Maze oli vigastuse tõttu
eemal ning teine täht Allan Bentsen
loobus vahepeal spordist (naasis mullu), langes Taani teise divisjoni.
Poola on alagrupis Taani kõrval teine
lauatennise suurriik. Eelmise sajandi
viimastel aastakümnetel tõi Poolale rohkeid medaleid legendaarne Andrzej
Grubba, ent poodiumile on jõutud ka sel
sajandil. Poolakatest maailma edetabelis kõrgeimal (82.) kohal asuv Lucjan
Blaszczyk võitis 2002 EM-il kulla segapaarismängus ja hõbeda meespaarismängus. Võistkondlikult oli Poola 2007.
aastal kolmas ja 2009. aastal teine, samuti tulid Blaszczyk ja „kodustatud“
hiinlane Wang Zeng Yi paarismängus
hõbedale. Veel kolm poolakat kuuluvad
esisaja piirimaile.
Sloveeniat, Itaaliat ja Türgit ei saa
võrrelda Taani ja Poolaga, aga kõik on
piisavalt tugevad. Säravaim isiksus on
ilmselt sloveen Bojan Tokic, maailma
edetabeli 26. number, kelle parim saavutus on 2011. aasta EM-pronks üksikmängus. Sloveenia puhul on tegemist
siiski ühe mehe koondisega.
Itaalia sarnaneb veidi Sloveeniale esinumber Mihai Bobocica asub edetabeli 73. kohal, teised tunduvalt tagapool.
Ent kui Bobocica on Tokicist selgelt

nõrgem, siis Itaalia tagumised sloveenide tagumistest veidi paremad.
Türgi meeskonna taha võiks sulgudes
märkida Hiina. Koondislastest kolm
kõrgeimat edetabelikohta hõivavad mehed perekonnanimedega Li, Vang ja
Jiang. Tegemist on viimasel ajal tavapärase nähtusega, kus Hiina mõistes
keskpärased mängijad pikendavad Euroopas karjääri ja lasevad ennast "kodustada". Nii on Türgi kõva pähkel.

Türgi naiskond rihib
hiinlannade toel
Euroopa tippu
Türgi naiskonna, kes omab Eesti vastastest kõrgeimat paigutust, tutvustamiseks tuleb teha copy-paste meeskonna ülevaatest ning vahetada Li, Vang ja
Jiang vastavalt Hu, He ja Ai'ga. Neist
kõrgeimat maailma reitingut omav Hu
Melek asub 44. kohal.
Slovakkia suurim "tõmbenumber" on
ilmselt treener Valentina Popova, kes
1980ndate aastate lõpus tuli absoluutseks Euroopa meistriks. Ta elab juba
aastaid Slovakkias ning kasvatab uusi
lautennisiste. Slovakkia liider Eva Odorova hõivab maailma edetabelis 101.
koha ning kaugele maha ei jää ka Bar-

bora Balazova ja Lenka Kmotorkova.
Luksemburgi esinumbrist Ni Xia Lianist võiks kirjutada eraldi artikli, et kõik
tema saavutused üles lugeda. Praegu
juba 50ndates eluaastates "Hiina koduperenaine" on möödaminnes tulnud
mitu korda Euroopa meistriks. Ehkki
viimati juhtus see 2002. aastal, on ta
endiselt ohtlik vastane kõikidele Euroopa tippnaistele. Maailma edetabelis
asub ta 45. kohal. Luksemburgi naiskonna ülejäänud liikmete edetabelikohad
on võrreldavad Eesti naiste omadega.
Portugali lauatennis on tõusuteel, ent
seda meeskonna arvelt, kes 2011. aasta
EM-il teenis läbi aegade riigi esimesed
medalid - võistkondliku pronksi ja
Marcos Freitase paarismängukulla.
Eesti õnneks Portugali naiskond samaga kiidelda ei saa, kuid nende esinumber Maria Xiao (2011 Euroopa noorte
viies) on tõusnud täiskasvanute edetabelis 134. kohale. Ülejäänud portugallannad on meie Tatjana Tšistjakovast
edetabelis taga.
Bulgaaria on säravate tähtedeta ühtlane võistkond, kuid õnnestumise korral
Eestile võidetav vastane.
Ootame lauatennisesõpru kaasa elama kodus toimuvatele kohtumistele!

Meeskonna vastastest
on esirinnas Taani
ja Poola

Fotomeenutus viimaselt EM-ilt Gdanskis, kus Eesti
naiskond (pildil Karin Lindmäe) kohtumas Itaaliaga.
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Tutvustame nüüd ka Eesti rivaale
Challenge-divisjonis. Kõigepealt meeskonna vastastest.
Taani esinumber on maailma 21. reket Michael Maze, kes kümmekond aastat tagasi tuli Euroopa noortemeistriks,
kuid lõi läbi ka täiskasvanute klassis.
Tal on auhinnakapis olümiahõbe (2004)
paarismängus koos Finn Tugwelliga
ning Euroopa meistriks on ta tulnud nii
võistkondlikult (2005) kui ka üksikmängus (2009). Pärast viimast kulda oli
Maze ligi kaks aastat hädas põlvetraumaga, kuid nüüd on halvemad ajad
möödas, mullu võitis ta Euroopa 12 tippmängija turniiri.
Samas pole Taani sugugi ühe-mehetiim. Veel noorteklassi kuuluv Jonathan
Groth teenis 2010. aasta täiskasvanute
EMil Kasper Sternbergiga paaris hõbe-
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Lauatennisekeskus
asus Tallinnas
„maailma parandama“

Gustav Poola (vasakul) ja Rein Lindmäe minilauatennises mõõtu võtmas.

Lauatennisekeskus sai aasta vanaks. Päris tühjalt kohalt siiski ei alustatud,
paar aastat tegutseti TruckParts Eesti nime all.
Tekst: ajakiri Tennis

T

egelikult on Lauatennisekeskus
sümboolne nimi, esialgu käivad
selle alla mitmed erinevad paigad, kus klubi treeninguid läbi viib.
Kuid tegutsemine „päris“ oma halli nimel jätkub ja asjad liiguvad õiges suunas.

„Mehed metsast“
valiti alaliidu juhtkonda
Kõigepealt ajaloost, kuidas Lauatennisekeskuse klubi idee üldse sündis.
2010. aastal tulid kolm harrastajat
“metsast” Eesti Lauatenniseliidu juhatuse koosolekule, kus juhtusid esitlema
mõtteid alaliidu edasisest arengust ning
lõpuks valiti nad juhatusse oma nägemust realiseerima. Kogemuseks oli esialgu vaid keskmise harrastaja tase ning
ärijuhtimise oskused. Virgo Mihkelsoost sai juhatuse esimees, Marko Män-

Fotod: Lauatennisekeskus

nikust juhatuse liige/peasekretär ja
Gustav Poolast üks juhatuse liikmetest.
Üsna pea said selgeks alaliidu ja klubide probleemid. Lisaks alaliidu arendamisele löödi käed külge kohalikus
mastaabis. Oli ilmne, et Tallinn oma
suuruse kohta pole lauatennise mõttes
piisavalt välja arendatud. Vaid mõnes
spordibaasis oli üle paari laua pidevalt
lahti. Samas jättis kõikide nende paikade infrastruktuur ja kvaliteet soovida.
Lisaks vähesele laudade arvule polnud
klubides ka põhikohaga teenereid. Laiemalt oli kujunenud arusaam, et midagi
ei saa muuta, sest kõik on nii halb.
Sealt küpses maailmaparandamise
plaan Tallinna lauatennises. Esimese
võimalusena õnnestus läbi rääkida
Sparta Spordiklubiga, mis lubas kvaliteetseid harjutamistingimusi kuuel
laual. Kuigi lauad pole seal pidevalt
lahti, on siiski võimalik broneerida ja

rentida laudu.
Oli mitmeid mängusõpru, kes trenni
polnud kunagi teinud, kuid käisid võistlustel ja olid huvitatud oma taseme parandamiseks. Täiskasvanute treeningud
said hoo sisse ja kolm päeva nädalas
harjutati Rein Lindmäe, mitmekümnekordse Eesti meistri käe all.

Noortetöö pandi
käima mitmes kohas
Marko Männik alustas treenerikvalifikatsiooni taotlemist ning läbis aasta
jooksul esimese taseme koolituse.
Samas alustas klubi ka noortetreeningutega. Esimene aasta jäi laste arvu
poolest kesiseks, kuid selle võrra sai
teha individuaalsemat treeninguid. Tänaseks võistleb klubi parim noor, 8-aastane Rosé-Marii Randlaht oma vanuseklassis kõrgetele kohtadele.
Eks oli ka naiivsust ja
ajast etteruttamist. Sooviti
avada lauatenniseklass Sikupilli keskkooli baasil, kus
treeningud toimunuks ükskaks korda päevas, kuid
vähese reklaami tõttu ei kogutud kriitilist massi klassi
avamiseks. Ilmselt oli ka
vanematel üsna raske leida
põhjendust, miks panna
laps lauatenniseklassi.
Tänaseks on lastetreeningute maht oluliselt suurenenud ja neid viiakse läbi
nii Spartas kui Sikupilli
keskkoolis. Mis aga veel
olulisem, tööd alustati neljas lasteaias. Töö lasteaedadega peab tagama järelkasvu ja valiku, et komplekteerida tulevikus spordiklassid.
Lasteaedade töö aluseks
võeti Prantsusmaa metoodika, kus põhirõhk on eri-

nevatel mängulistel tegevustel, mis
toetavad lauatennises vajalikke liigutusi ja koordinatsiooni. Tundi võib läbi
viia suvalises lasteaia rühmas, sest
lauatenniselauda polegi vaja. Prantslased on oma metoodikat rakendanud
juba mõnda aega ja omavad Euroopa
noorte tasemel juhtpositsiooni, mistõttu
parimate lahenduste kohandamine
meie oludesse peab andma tõuke edasipidiseks.
Kristiine spordihalli renoveerimine
lahendaks mure

2011. aasta kevadel alustas klubi
oma ruumide otsimist, kuid vahetult
enne lepingu allkirjastamist 1200 m2
lauatennisesaali ümberehituseks laohoonest, pakkus Tallinna linn välja omapoolse lahenduse.
Linnale kuuluv
Kristiine Spordihall
on olnud kümneid
aastaid lauatennisistide teine kodu oma
kuue lauaga ning
selle suures saalis
peetakse tähtsamad võistlused. Kui
nüüd linn võimaldab renoveerida koostöös sponsoritega lauatennisesaali ja
ehitada ka kolmanda korruse, on spordibaasi mure pikaks ajaks murtud.
Praegu on aastaid unistatud treeningupaigast, kus oleks spetsiaalne lauatennisepõrand, piisav ventilatsioon, õige
valgus ja piisav laudade arv. Hetkel käib
projekti väljatöötamine ja uuringud.
Lauatennisekeskus ostis hiljuti sponsori Manniks.Com OÜ abiga 30 uut
võistluslauda, mis jagati koolide, laste-

lauatennis
aedade ja teiste treeningpaikade vahel
ära. Hetkel on võimalik Spartas pidada
võistlust kuni kahekümnel laual. Laudade arv on oluline võistluse kiiremaks
läbiviimiseks ja omahinna alandamiseks, mis tähendaks harrastajate suuremat kaasatust ja väiksemat osavõtutasu.
Rahvusvahelise Lauatennise Föderatsiooni (ITTF) sertifitseeritud lauad on
disainiga, mis võimaldavad mängimist
ka ratastoolis. Soov on kaasata puuetega inimesi rohkem lauatennis juurde.
TruckParts Eesti OÜ toetas klubi
omalt poolt suure bussiga, mis võimaldab lastel ja täiskasvanutel mugavalt
võistlustele sõita ja võtta kaasa teiste
klubide liikmeid. Kalender on tihe ja
igal nädalavahetusel on kuskil mõni hea
võistlus.
Lauatennisekeskus võttis tööle põhikohaga treeneri Veera Alehanti, kes
pikka aega elanud Valgevenes. Kohalike
treenerite nappust arvestades oli see
suurepärane leid.
Kui noortest juba sirgub tõsiselt harjutavaid mängijaid, on põhjust teha 4+4
aasta plaane olümpia ettevalmistuseks.
Nii saab klubi anda panuse Eesti Lauatenniseliidu värske visiooni täitumiseks.

Lauatennisekeskus pidas sõpruskohtumise Saksamaa klubi TTV Königsteiniga.
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tervedmõtted

tervedmõtted

Supertoidud - uus ja
väärtuslikum elustiil!

Maca
Maca on Peruu mägedes kasvav ristõieline, redisetaoline taim, mille toitaineterikkast juurest
valmistatud jahu on kasutatud Lõuna-Ameerikas juba sajandeid jõu, vastupidavuse ja
seksuaaliha tõstmiseks. Maca on merepinnast kõige kõrgemal kasvav ja toiduna kasutatav taim
üldse ja tema kohanemisvõime karmides tingimustes on loonud talle erilisi positiivseid omadusi.
Maca on adaptogeen, milliseid kasutatakse, et tõsta keha võimekust ümbruskonna muutuvate
tegurite, eriti stressi vastu. Pikaajaline stress koormab immuunsüsteemi, nõrgendab keha
võimet seedida toitu ja takistab hormoonide tööd. See aga on otseses seoses inimese elujõu,
saavutusvõime ja energia vähenemisega. Adaptogeenid kaitsevad meie keha selliste mõjutuste
eest.
Maca sisaldab 18 erinevat aminohapet, erinevaid taimseid steroole ja palju vitamiine (B1, B2, B6,
C) lisaks mineraal- ja mikroelemente (sh. kaltsiumit, magneesiumit, väävlit, rauda, fosforit, tsinki,
vaske, räni ja mangaani). Maca toimib hormoonide tasakaalustajana ning tema mõju seksuaaliha
kasvule oli juba hästi tuntud Peruu iidsetes kultuurides. Traditsiooniliselt on Macat kasutatud ka
meelte selginemiseks, mälu arendamiseks, masenduse vähendamiseks ja une parandamiseks.
Soovitatav päevane kogus: 1 tl - 2 spl, 2-4 spl (raviannus).

Inimese energiatase ning oskus seda väärikalt hoida ja kasutada määrab edukuse
nii elus kui ka spordis. Sportlaste füüsilise- ja psüühilise koormuse juures on vajalik
kasutada energia tootmiseks olemasolevast "kütusest" vaid parimat! Selleks on
maailmas üha suuremaks taasavastuseks saanud Superfood ehk supertoit.
Tekst: Sirve Munitsõn

Fotod: www.superfoods.ee

T

avapärase toitumise juures kulutab keha enamiku energiast
toidu omastamiseks. Toit jõuab rakkudeni tunde pärast söömist. Ringlusse jäänud seedimata toitained ja ainevahetuse
jäägid ummistavad veresooni, elutähtsaid organeid ning rakke. Ülekoormatud organism muutub järk-järgult mürgisemaks, kaotades
elujõu.
Tennisistidele ja teistele kestvusaladega tegelevatele sportlastele
lisandub oksüdatiivne vabade radikaalide kahjustav toime, mis võib
olla tavainimestega võrreldes 200 korda kõrgem. Eriti suure oksüdatiivse pinge alla jäävad noored ja arenevad sportlased.
Supertoidus on kõik vajalik olemas. Toitained jõuavad rakkudeni
minutite jooksul, jätmata kehale koormavat jääki. Samuti ei kuluta
organism nende seedimiseks eluliselt tähtsaid ensüüme, mida supertoidud külluslikult sisaldavad.
Elusloodus pakub meile efektiivset lahendust supertoitude näol.
Supertoitude laud
Sina teed valiku!
gurmeeturul.
Supertoidud on looduslikku päritolu toiduained, millel on unikaalsed tervendavad omadused. Enamik supertoite on
suurepärased valguallikad ja paljud neist sisaldavad meie kehale vajalike aminohappeid. Osad supertoitudest on nn adaptogeenid, mis aitavad meie kehal kohaneda keskkonna muutustega, näiteks stressiga. Supertoite iseloomustab hea imendumisvõime ning jääkainete vähesus. Nad ei kurna meie organismi, vaid pakuvad rikkalikult toitaineid. Kõik supertoidud
sisaldavad suurel hulgal vitamiine, mineraale ja bioaktiivseid koostisosi.
Kuigi supertoite seostatakse palju trendikusega, on hea meeles pidada, et neid on kasutatud söögiks kauem kui ühtki
teist toiduainet meie planeedil.
Rohkem informatsiooni Superfoods’i kohta saab lugeda www.superfoods.ee
Konsultatsioonid ja nõustamine: sirve108@gmail.com
Tootevalik Tere tennisekeskuses kabinet 302, info: mirjamtinno@gmail.com
Tere tulemast supertoitude põnevasse maailma!

MSM
MSM ehk metüüsulfonüülmetaan on
väävliühend, mida leidub meie kehas ka
loomulikul viisil. Puhtal kujul on see lõhnatu,
valge ja kibeda maitsega pulber.
MSM aitab meie kehal toota energiat ja on
vajalik eriliste abikudede ehitamisel (nt.
juuksed, küüned, luud ja liigesed).
Suuremates kogustes MSMi kasutades
on saadud abi allergia, astma,
seedeprobleemide, liigesepõletikkude ja
krampide puhul. MSM pulber sobib eriti
hästi inimestele, kes on huvitatud naha
korrashoiust ja neile, kes harrastavad
sporti, mis nõuab painduvust.
MSM toimib suurepäraselt lihasvalude
leevendajana ja kiirendab lihasvigastuste
paranemist, sest väävli üks põhilisemaid
rolle on meie abirakkude ehitamisel
kollageeni-proteiini moodustamine.
Soovitatav päevane kogus: 1/2-2tl.
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Omega 3 rasvhapped
Omega3 rasvhapped on kasutusel
ülesehitusena meie keha kõigis
rakkudes. Nende vajalikkus on
ülioluline! Kui kehal oleks valida, siis
ta eelistaks kõikidest rasvhapetest
Omega 3 perekonda
(ALA,SDA,ETA3,ETA,EPA,HPA,DPA,
DHA) Nendest sõltub meie
närvisüsteemi tasakaal,
rakkude omavaheline koostöö,
immunsüsteemi tugevus,
toitainete omastamine, jääkainete
eemaldamine, südame töö, efektiivne
ajutöö, ainevahetusprotsesside
juhtimine jpm.
Organismi rasvhapetega varustamine
on võimalik supertoitude tarbimisel
ning kasutades parimaid Omega
3 toidulisandeid maailmas. Et
saadaolevate nn. kalaõli kapslite
kvaliteet on erinev, tuleb pidada nõu
spetsialistiga.
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Spiruliina
Spiruliina (Arthrospira platensis) on ainurakne vetikas, mis kasvanud maakeral
elu tekkimisest alates. Lähemalt uurides on spiruliina tsüanobakteritest
moodustunud kuivatatud biomass, aga tavaliselt räägitakse spiruliinast, kui
äärmiselt toitaineterikkast supertoidust. See siniroheline mikrovetikas on
ehituselt spiraali kujuga, millest on saanud ka nime. Võimas siniroheline värv
tuleb kõrgest rohelehe sisaldusest ja eksootilisest sinisest värvipigmendist
fükosüaniinist.
Spiruliina on meie planeedi kõige toiteainerikkam üksiktoit ja see sisaldab eriti
taimetoitlastele ja sportlastele väärtuslikke toitaineid. Spiruliinas on kõikidest
maailma toitudest kõige tõhusamalt valku.
Spiruliina sisaldab rohkesti B-vitamiine (B1, B2, B3, B6, B9), beetakaroteeni
ning A-, E- ja K-vitamiini. Suur osa mikrovetikatest sisaldab ka esmavajalikke
rasvhappeid. Need koostisosad on tähtsad keha mehhanismide optimaalseks
tööks. Kõnealused rasvhapped haldavad rakkude seinte ehitust ja ennetavad
põletikke.
Spiruliinat peetakse emapiima järel parimaks gammalinoleenhappe (GLA)
allikaks, mis on meie närvisüsteemile äärmiselt vajalik põletikku ennetav
rasvhape. See mikrovetikas sisaldab ka eriti suurt hulka kehale vajalikke mineraalaineid sh. kaltsiumit, rauda, magneesiumit, mangaani,
fosforit, väävlit, kroomi ja seleeni.
Suur kogus spiruliina väävlisisaldusega aminohappeid ja lisaks haruldane fükosüaniin aitavad maksal ja närvisüsteemil puhastuda
kahjulikest mürkainetest meie kehas. Spiruliina on suurepärane vahend kaalu alandamiseks, immuunsüsteemi tugevdamiseks ja kogu
keha tervendamiseks.
Soovitatav päevane kogus: 1 tl - 2 spl (3-30g). Algajatele või lastele 1 tl (3-5g), normaal kogus: 1-2 tl (6-10g)
Ravikogus: 2 tl - 1 spl (11-20g), tippsportlase kogus: 1 - 2 spl (30g+)

Klorella
Klorella (Chlorella Vulgaris) on ainurakne mageveevetikas, mis sisaldab
suurel määral meie kehale vajalikke vitamiine, mineraale, aminohappeid,
rasvhappeid ja klorofülli. Klorella on suurepärane valguallikas ja sisaldab
tubli koguse 60% puhtalt imenduvat valku. Klorella nimi tuleb tema
suurest klorofülli sisaldusest (3-5%). See vetikas sisaldab rohkem klorofülli
grammi kohta kui ükski teine taim. Klorella sisaldab suurtes kogustes
väärtuslikke Omega 3 rühma rasvhappeid, C-, E-, ja B-vitamiine, foolhapet,
beetakaroteiini ja lüsiini. Klorellas on lisaks veel palju rauda ja kaltsiumit.
Klorellal on palju unikaalseid omadusi, üks neist, klorella kasvufaktor (CGF),
on hämmastanud paljusid teadlasi. Klorella neljakordistab ennast iga 24
tunni tagant ja kasvab kiiremini, kui ükski teine teadaolev taim. Klorella on ka
hea raskemetallide püüdja, tema abil võib kehast eemaldada radioaktiivseid
metalle.
Jaapanis tekkis suur huvi klorella vastu, kui 1945. aastal Hiroshimasse ja
Nagasakisse heidetud aatompommide järel hakati uurima loomade võimeid
puhastada keha raskemetallidest. Paljud jaapanlaste uurimused tõestasid,
et klorella eemaldab kehast kaadmiumi, uraani ja pliid. Lisaks on paljud
Euroopas tehtud teaduslikud projektid tõestanud, et klorella eemaldab eriti tugevalt elavhõbedat (mida on eriti palju nende inimeste
kehas, kellel on suus hambaplomme). Raskemetallide eemaldumine verest kestab sõltuvalt klorella kogusest kolm kuni kuus kuud.
Klorella seob mürke meie soolestikus, mistõttu kergendab kroonilist kõhukinnisust ja vähendab soolestikugaaside teket. Klorellas
sisalduv tohutu kogus klorofülli toetab maksa tööd.
Klorella on suurepärane abivahend kaalu alandamisel ja immuunsüsteemi tugevdamisel.
Soovitatav päevane kogus: 1 tl või rohkem. Kui soovid kasutada klorellat kehast elavhõbeda eemaldamiseks,
siis päevane kogus on 2tl - 2 spl.
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turniir&traditsioon

tenniseklubi

GSMvalve Open 2012 –
talvine tennisefestival

Hea tennis on
jumalik rõõm!

Jaanuari viimasel nädalavahetusel peeti tenniseklubi Pallas eestvedamisel ja ettevõtte
GSMvalve patronaaži all harrastajate suurturniir GSMvalve Open 2012.
Mullu alguse saanud suurüritus sai sel aastal jätku tänu varasemale
õnnestumisele ja GSMvalve soovile toetada atraktiivset võistlust.

TC Reval Ladies jätkab ka sel hooajal aktiivselt oma tenniseelu. Me väärtustame oma
pikka ajalugu ja traditsioone ning oleme klubina pidevas arengus.
Meil on meie hästi korraldatud turniirid ja klubiüritused.

Tekst: Toomas Kuum

V

Fotod: Viktor Burkivski

S

iinkohal on paslik avaldada suurt tänu GSMvalve juhile Hans Alterile, kes otsustas õla alla panna mitte
ainult ühel korral, vaid lubab traditsiooni jätkata –
järgmise aasta jaanuaris kohtutakse taas Tere Tennisekeskuses. Kuid juunis ootab tenniseharrastajaid GSMvalve Cup
2012.
Võisteldi kolmes tugevusgrupis: GSMvalve Grupp, Koduvalve Grupp ja Autovalve Grupp. Kui GSMvalve Grupis lõid
kaasa nii tegevmängijad, treenerid kui harrastajad, siis Autovalve Grupis eranditult harrastajad ja segapaarid
(naine+mees). Kõige ühtlasem oli tasemelt Koduvalve Grupp,
mille paaridest moodustasid enamuse Eesti teise liiga mängijad, sealhulgas paremik. Kokku registreerus 87 paari.
GSMvalve Grupis saavutas üks mullustest finalistidest Säm
Ulp magusa võidu. Koos Eesti tippnoore Christopher Robin
Klettenbergiga alistati finaalis Alti Vahkal-Lembit Russow
6:4, 4:6, 10:8, kuigi otsustava kiire lõppmängu edu 9:3 oleks
äärepealt vastaste südi vastupanu tõttu kokku sulanud. Kolmas koht kuulus paarile Revo Türk-Taavi Himmist. Lohutusturniiridel võidutsesid Sixten Raikkerus-Aare Vahimets
ning Raul Rander-Aleksandr Kvits.
Koduvalve Grupi finaalis alistasid vennad Tõnu ja Tarmo

Mängujärgne sõbralik käepigistus - Erik Puskar ja Jan
Andresoo õnnitlevad Tõnu ja Tarmo Uustalut võidu puhul.

õrreldes ühe tenniseklubi elu inimese eluga, võime
julgelt öelda, et puberteet on meil jäänud selja taha.
Meie klubi naised on tänaseks omavahel kokku kasvanud. Aastate jooksul omandatud ja lihvitud mänguoskused võimaldavad meil mängida head tennist. Meil on üksteisega platsil põnev, meie kohtumised on võitluslikud,
hasarti täis. Me kõik oleme klubist endale sõpru leidnud
ning tegusate naistena oleme üksteisele ka tenniseväliselt
abiks.
Sügisel asus ametisse uus juhatus. Lisaks turniiridele ja
põnevatele klubiõhtutele on selle hooaja juhatuse töölaual
mitmeid teemasid. Seal on turniiridel osalejate arvu ja liikmete aktiivsuse suurendamine, ühisturniiride korraldamine teiste klubidega, väljakutsemängude tabeli põhimõtete
ülevaatamine ning täiendamine, kodulehe arendamine,
seltskonnatennise hea käimasaamine ning palju muud. Kodulehe kaudu hoiame ka liikmeid juhatuse tegemistega
kursis.
Õnnestunud sündmuste nimekirjas on tänaseks juba mitmeid põnevaid turniire ja lahedaid klubiõhtuid. Toimunud
on Kadriturniir ja uusaastaturniir, veel enne ajakirja trükkiminekut peeti sõbrapäeva turniir. Kadriturniir kujunes
põnevaks, sest lisaks traditsioonilistele pikkadele seelikutele võtsime seekord kätte puureketid. Meie suureks üllatuseks polnudki nendega mängimine nii raske kui olime

GSMvalve juht Hans Alter
(paremal) tunnustamas turniiri
käivitajat Rauno Simsonit.

Tugevaima grupi võitjad Säm Ulp (vasakult) ja Christopher Robin
Klettenberg koos ühe finaalivastase Lembit Russowiga.

Autovalve grupi finalistid Marina Hundt-Harly Mägi (vasakul pool
võrku) ja Kristiina Kaljurand-Tauri Sumberg.
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Tekst: Riina Varts

Uustalu Jan Andresoo-Erik Puskari 7:5, 7:5. Muide, Andresoo-Puskar pidid ka mullu rahulduma teise kohaga. Eelmise
aasta võitjatest abielupaar Piret ja Marko Mäelt tulid seekord
kolmandaks. Lohutusturniiride parimad olid vastavalt Andre Liiva-Viktor Vostroigovs ja Piret Andresoo-Mati Ende.
Autovalve Grupis võidutses paar Marina Hundt-Harly Mägi, kes oli finaalis parem duetist Kristiina Kaljurand-Tauri
Sumberg 7:5, 6:1. Kolmas koht kuulus mullustele võitjatele
Karin Lemberile ja Aivar Nurmele. Miinusringide võitjateks
tulid Eili Poolma-Ivo Kasak ja Liis Kangur-Tanel Lindmaa.
Igas tugevusgrupis selgitati välja põhiturniiri ning kahe
lohutusturniiri parimad. Esimese lohutusturniiri moodustasid avaringi kaotajad, teise lohutusturniiri kaheksandikfinaali kaotajad. Seega avanes kõigil võimalus võita auhinnaline
koht. Eesmärk oli pakkuda võimalikult palju mänge igale
osalejale. Peaauhinnana sai iga grupi parim iPadi.
Turniirijärgne after party peeti restoranis Number 9. Tähelepanu pälvisid võistluste parimad, toetajad ja korraldajad.
Eraldi fair play auhinda väärisid Revo Türk ja Taavi Himmist, kes lisaks džentelmenlikule käitumisele platsil tulid
vastastele vastu ajagraafiku osas.

Foto: Lee Murrand
arvanud. Nautisime teistmoodi mängupäeva täiega.
31. oktoobri õhtul tähistasime meie esimese klubiürituse
10. aastapäeva. Kogunesime veinirestoranis MUSI, kohal oli
koguni 25 klubiliiget. Külas oli ka meie klubi ristiema, tennisetreener Ülle Milk. Just tänu temale sündisid esimene
Kadriturniir ja suvine kahepäevane tenniseturniir Pärnus
(BMW Cupi eelkäija), kus Ülle ka peakohtunik oli.
Veel oleme ühiselt valmistanud jõuludeks küünlaid, vaadanud verd tarretavat teatrietendust Misery ja harrastanud
Pilatest Status Clubis.
Meie missioon on nautida klubilist harrastustennist. Presidendina tahan ma seista selle missiooni elluviimise eest.
Tahan teha oma parima selleks, et saaksime jätkuvalt olla
uhked oma klubi üle. Tahan hoida silma peal meie väärtustel
ja ise olla nende kandja.
Oleme positiivsed, tegusad ja aktiivsed – osaleme, panustame ja teeme ära.
Oleme ausad ja avatud – hindame otsekohesust, heatahtlikku ja konstruktiivset tagasisidet.
Me hoolime üksteisest ja ümbritsevast – austame teiste
aega ja tundeid, märkame, toetame, tunnustame.
Oleme naiselikud, hindame tarkust ja head nalja – areneme füüsiliselt, vaimselt ja emotsionaalselt ning vananeme
väärikalt.
Usun, et meie kokkukuuluvustunde allikas ongi meie väärtused ja see, et kanname neid nii klubi liikmetena kui ka inimestena oma igapäevaelus.
Oleme just sellised ka
emadena, naistena,
sõpradena, õdedena,
tütardena, firmajuhtidena, erinevate tööalade spetsialistidena.
Sellised on ka meie klubi vanaemad – igal
meie klubi lapselapsel
on oma vanaema-õunapuu-otsas.
Sõbrapäeval pidasime Sõbraturniiri. Iga
Reval leedi võttis kaasa
oma sõbra ja tuli platsile. Tegemist oli taas
ühe sportliku ja laheda
päevaga väga heas
seltskonnas.

Reval Ladies klubi liikmed endisaegses tenniseriietuses ja puureketitega Kadriturniiril.
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Mida veel võiks
elult tahta?!
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Liigatennis

liigatennis

Liigatennises lisandus
kolm võistlusklassi
Veebruarikuu tenniseajakiri tähistab Eesti tingimustes unikaalse
spordiväljaande uut ilmumishooaega. Nii on ka SEB Tallink
liigatennises uus 2012. aasta hooaeg käivitunud.
Tekst: Toomas Kuum

Fotod: Heigo Einblau

S

arja üldnimetus reedab, et Eesti ettevõtluse lipulaevad SEB ja Tallink
on jätkuvalt panustamas Eesti tennise suurimale harrastajate võistlussarjale.
Nende osalus projektis aitab parandada turniiride kvaliteeti ja eriti talveperioodil sarja elus hoida. Momendil on leitud optimaalne toimimismudel: mängijate osalus läbi
iga turniiri, äriettevõtete panus sarja elushoidmisel ning litsentseerimise (MIN-kood)
süsteemi kaudu mängijate osalus ka kogu
Eesti tenniseelu arengus. Usutavasti on tennisehuvilistele tegemist ühe parima väljundiga mänguoskuste testimiseks, vaba aja
aktiivseks sisustamiseks, tugeva füüsilise
koormuse saamiseks ja sotsiaalseks suhtluseks.

Neljas liiga on end
õigustanud läbi
esimese hooaja

Ülemine pilt: Naiste esiliiga tasavägise hooaja
võitis Julika Leik (vasakul) Merilin Holteri ees.
Alumine pilt: Naiste kolmanda liiga esimene
Mirjam Urb ja kolmas Heleken Lubi.
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ti. Vaatamata mängude
ooteaja pikenemisele on
see tõenäoliselt õige samm.
2011. aasta naiste liigade
Masters peeti detsembri
esimesel nädalavahetusel
2011 naised teine
ja see tõi lõppjärjestusse
liiga esiviisik:
1. Katrin Kruusma 376,30 punkti, muutusi. Dramaatiline oli
naiste esiliiga lõpplahen2. Marina Hundt 317,50,
dus. Üldvõidule kandidee3. Eva Peedimaa 300,55,
4. Victoria Titova 179,75,
ris kolm mängijat. Määra5. Tiina Pakk 175,25.
vaks said poolfinaalid, kus
Julika Leik alistas napilt
2011 naised kolmas
Inga-Kai Polonski 9/7 ja
liiga esiviisik:
Merlin Holter Piret Andre1. Mirjam Urb 50,88 punkti,
soo 9/8. Läinuks kas või
2. Marin Daniel 48,76,
üks poolfinaalidest teist3. Heleken Lubi 40,38,
moodi, võinuks üldarvestu4. Moonika Vetevool 36,01,
se esikolmik sootuks teist5. Olga Dadajev 32,50.
sugune olla.
Kui teises liigas oli Katrin Kruusma endale üldvõidu juba
varem taganud, siis kolmandas liigas tegi tänu Mastersi võitmisele väga suure hüppe Marin Daniel, kes tõusis üheksandalt kohalt (pääsu Mastersile tagas ühe mängija loobumine)
teiseks! Finaali pääsemisega tagas Mirjam Urb aasta parima
tiitli.
Meeste liigades selgus neljas võistlusklassis paremusjärjestus eelmise aasta lõpus. Esiliiga üksikmängus „igavese
teise“ staatuses olev Janno Paas pani
end maksma paarismängus ja noppis
lõpuks ihaldatud üldvõidu! Üksikmängus on viimaste aastatega tubli arengu
teinud Marek Turu, kes pole veel oma

viimast sõna tennises öelnud. Märkimist väärivad seenioride turniiridel hästi esinevad ning välismaal võistlemas
käivad Aare Vahimets ja Sixten Raikkerus, kes vaatamata
vanusevahele väärikat konkurentsi noorematele pakkumas.
Näiteks 2012. aasta 2. etapil oli vigastusega maadelnud Vahimets finaalis lähedal Turu alistamisele.
Sarnaselt naiste esiliigale oli meeste kolmanda liiga paarismängus seis enne Mastersit üsna segane. Senised liidrid
Harly Mägi-Toomas Liiva Mastersil kõrbesid ja see võimaldas aasta parimaks tõusta Aivar Nurmel. Koos Tauri Sumbergiga edestasid nad finaalturniiril paari Taisto HaugPeeter Saks.
2011. aasta hooaja parimaid autasustati jaanuari alguses
restoranis „Riis“ toimunud pidulikul galal. Auhinnakappi
täiendas väärtuslike kinkekaartidega Tallink, lisaks loositi
osalejate vahel ohtralt meeneid. Eraldi väärivad tunnustust
aktiivsed SEB Tallink liigatennise abilised: Li Remmelg,
Marina Hundt, Heigo Einblau, Ragnar Nakus, Tarmo Uustalu, Margus Metsanurm, Priit Raag, Harly Mägi, Juri Ivanov ja Toomas Liiva. Täiendavalt suured tänud Alexander
Neilandile (BE Group), Jaanus Otsale, Aivar Riimetsale
(Niitvälja Golfikeskus), Allar Hindile (ETL), Priit Tasasele (Wilson), Enn Päärole (Babolat), Reiko Lumele (www.
tennisest.ee), Dmitri Polonskile (TTK) ja Sten Millendile.
Ajakirja Tennis järgmistes numbrites on meil plaanis
hakata tutvustama lähemalt ka liigades osalevaid mängijaid,
tuua lugejateni nende mõtteid ja emotsioone.
Info turniiride kohta: www.liigatennis.ee

2011 mehed esiliiga
üksikmäng esiviisik:
1. Marek Turu 1906,60 punkti,
2. Janno Paas 1788,0,
3. Martin Lääts 1615,10,
4. Aare Vahimets 1408,60,
5. Sixten Raikkerus 1362,50.

kasvuraskuste
2012. aastal on aset leidnud rida muutusi
SEB Tallink liigatennises. Lisandunud
meeste neljas liiga üksikmängus on end igati õigustanud. Alates septembrist on toimunud üle kümne etapi ning hakkab välja kujunema kindel mängijate ring, keda ei huvita enam pelgalt võistlemine, vaid ka edetabelikoht. Kokku on osalenud neljanda
liiga etappidel 72 mängijat.
Kuna tegemist on uue võistlusklassiga,
siis kindlasti tuleb esimesel hooajal läbi põdeda mõned vastuolud. See seisneb mõne
reaalselt kolmanda liiga tasemega mängija
sattumises turniirile, ent asi loksib ajapikku
paika. Samas tuleb aru saada, et ühed mängijad arenevad kiiremini, teised tammuvad paigal, kolmandatel on paremad eeldused jne. Kõik ei saa ühtaegu olla võitjad ning pigem peab igaüks püstitama individuaalsed eesmärgid reaalsustaju säilitades. Paarismänguturniire neljandas liigas pole esialgu plaanis pidada, mängijail on võimalus
osaleda kolmandas liigas.
Vaatamata hooaja käivitumisele on esiliigas plaanis jooksvalt sisse viia paar muudatust. Üksikmänguturniirid jagatakse kahte tugevusgruppi, kus määratletakse detailsemalt osalustingimused. Eesmärk on tuua aktiivsemalt võistlema en-

2011 naised esiliiga
esiviisik:
1. Julika Leik 1349,5 punkti,
2. Merlin Holter 1185,10,
3. Inga-Kai Polonski 1168,60,
4. Piret Mäelt 873,0,
5.Karin Küttis 720,0.

2011 mehed esiliiga
paarismäng esiviisik:
1. Janno Paas 1497,10 punkti,
2. Sven Johannson 1129.,90,
3. Martin Lääts 1088,10.
4. Jevgeni Sergejev 957,75,
5. Andres Kuum 932,40.

disi tippmängijaid ning tasakaalustada mängutaseme poolt.
Momendil on „ülemine piir“ liiga hägune ja vajab korrigeerimist. Edetabel tuleb aga ühine.
Suurem täiendus viidi sisse naiste sarjas. Punktiarvestusse on lisandunud paarismänguturniirid, mida enne küll
aeg-ajalt peeti, ent nad olid väljaspool arvestust. Kindlasti
tuleb siin üle elada mõningad „sünnitusvalud“, kuigi elu
näitab, et teatud aja möödudes liiguvad asjad iseenesest
teatud raamidesse. Lisaks eelmainitud muutustele katsetame sel hooajal naiste liigades ka pikemat mänguformaa-
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Ülemine pilt: Liigatennise korvamatud abilised: Heigo Einblau, Li Remmelg,
Marina Hundt, Tarmo Uustalu ja Ragnar Nakus.
Alumine pilt: Esiliiga üksikmängu "igavene teine" Janno Paas (vasakul) ja
üldvõitja Marek Turu.

2011 mehed teine liiga
paarismäng esiviisik:
1. Priit Raag 660,0 punkti,
2. Tarmo Uustalu 575,25,
3. Indrek Tormis 517,50,
4. Urmas Lagle 483,25,
5. Tiit Lehtmets 424,55.
2011 mehed kolmas liiga
paarismäng esiviisik:
1. Aivar Nurme 70,50 punkti,
2. Indrek Raud 60,25,
3. Harly Mägi 57,50,
4. Toomas Liiva 54,75,
5. Tauri Sumberg 53,0.
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põnevteada

Kuninglik mäng Anatoli
Strahhovi pilgu läbi
Asjata ei loeta tennist üheks prestiižikamaks ja huvitavamaks spordialaks. Tennis
köidab ühtviisi siniverelisi, poliitikuid, ettevõtjaid, teiste spordialade esindajaid,
meelelahutusmaailma tähti, kaunite kunstide viljelejaid, lihtsaid inimesi ja palju teisi.

„K

Tekst: Toomas Kuum

Fotod: Viktor Burkivski

uninglikule mängule“ on
pühendatud ka Tere Tennisekeskuses avatud kunstinäitus, mille autor on Eesti Kunstnike
Liidu liige ja tunnustatud maalikunstnik
Anatoli Strahhov.
Strahhovile tunneb tennist mitte lihtsalt kõrvalvaatajana, vaid kui ala tõeline fänn - seestpoolt koos oma ilu ja kirega. Kunstniku esimene personaalne
näitus ligi 40 aastat tagasi langes ajaliselt kokku tema esimeste sammudega
tenniseväljakul. Seega on kunst ja tennis käinud kaua käsikäes.
Strahhovi auhinnakapis on rohkesti
medaleid Eesti seenioride meistrivõist-

Jaak Ulmaniga
(vasakul) on
Anatoli Strahhov
tenniseväljakul
korduvalt
heidelnud.

Näituse avamist külastas ka Riigikogu
esimees Ene Ergma.

lustelt, Kalevi tenniseklubi turniiridelt
ja muudelt jõukatsumistelt. Nii mõnegi
Eesti endise tegevmängija skalp on tenniselahingus võetud!
Strahhovi maalikunst jätab alati võimaluse dialoogiks vaatajaga, haarates
ta kaasa mitte alati lihtsasse tunnete
labürinti. Kunstniku pilgu läbi on aga
võistlus tenniseväljakul ja võitlus värvidega lõuendil paljuski sarnased. Nii
kunstis kui ka tennises on vaja vaatamata rängale tööle saavutada soorituse
maksimaalne kergus, mis loob vaatajale mulje, nagu toimuks kõik iseenesest.
Strahhovi lõuenditel on palju naturalistlikke elemente, mis isikupäraselt komponeerituna annavad reaalsust edasi
ainult maalikunstile omaste illusioonidena.
Meie ees avaneb maailm, kus sarnaselt mänguväljaga võitlevad palli pärast
kroonitud pead ja kroonimata printsessid, sinisilmsed inglid ja hallipäised
mõttetargad, kus ei ole aga võitjaid ega
võidetuid. Jääb mulje, et meie ees laiub
irooniast kantud rafineeritud tennisekarneval, mis võlub ootamatuste, vihjete ja saladustega. Lõppkokkuvõttes võidab vaataja, kes saab suure naudingu
jälgides kunstniku mängu.
Kaunite kunstide suur austaja
Valeri Kirss maale uurimas.
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turniir&traditsioon

turniir&traditsioon

Ivar Troost ja
Sven Mansberg
triumfeerisid
Samowar Cupil
Eestis toimub aasta jooksul väga erinevas formaadis turniire.
Paljudel paarismänguturniiridel saavad kaasa lüüa endised või
praegused tegevmängijad koos iseõppinud harrastajatega.
Tekst: Ajakiri Tennis

P

araku on mitmel turniiril tekkinud ikkagi teistest selgelt tugevamaid paare, mis seab sageli profi ja harrastaja ebavõrdsesse seisu. Mitmel eelneval aastal täitis
seda nišši Tchainik Cup, mis aga pole juba kahel aastal toimunud. Kuigi viimaste signaalide põhjal taastub Tchainik
Cup oma endises hiilguses.
Ülalmainitud formaati täitis seekord jaanuari keskel Pärnu
Tennisehallis peetud paarismänguturniir (proff + harrastaja) Samowar Cup 2012, mille toimumisse andsid oma panuse
Sven Mansberg ja Toomas Kuum. Peaauhinna pani välja Klick
kahe iPadi näol. Auhindu jagus siiski enamikele osavõtjatele,
kas kõrge koha eest või loosiga. Turniiri reglemendist peeti
rangelt kinni, mistõttu võitjat oli raske ennustada ja kellelgi
ei tekkinud kahtlusi võistluse „legitiimsuses“. Nii ei tohtinud
harrastajana mängida kaasa esiliiga tasemel tennisist.
Osa osavõturahadest läheb Eesti seenioride koondise toePeavõidu koos
Mansbergiga
noppinud
Ivar Troost
võidujooki
kallamas.

Fotod: Indrek Prants
Poolfinalistid Alti Vahkal-Lembit Russow
koos turniiri võitja Sven Mansbergiga.

Mullu novembri viimasel nädalavahetusel korraldas suurärimees ja Eesti Tennise
Liidu president Urmas Sõõrumaa 50-nda juubelisünnipäeva
raames tenniseturniiri U.S. Open.
Tekst: Toomas Kuum

Fotod: Viktor Burkivski

T

3. koht: Mait Mengel-Mihkel Koppel.

ere Tennisekeskuses toimunud rohkearvulisel turniiril osales suur hulk tuntud ärimehi, sportlasi ja avaliku elu tegelasi. Lisaks sünnipäevakangelasele käisid teiste seas tenniseväljakul kollast palli toksimas Fjodor Berman, Enn
Kunila, Sven Mansberg, Märt Vooglaid, Indrek Prants, Tarmo Sumberg, Rein Loik, Valdo Randpere, Toomas Leius,
Erki Nool, Allar Levandi, Indrek Sei, Marek Kaleta, Mart Liigand, Tiit Nuudi, Jaanus Mutli, Kalle Muuli jpt.
Kohal olid ka külalised Hispaaniast ja Valgevenest. Kahes vanusegrupis (35+ ja 45+) peetud paarismänguturniiril olid
võidukad vastavalt Mark Berman-Artur Antropov ja Märt Luuk-Härmo Värk.
Juubeli tähistamine ja turniiri pidulik lõpetamine leidis aset Rotermanni kvartali US Art Gallerys. Meeleolukas õhtu
pakkus külalistele rohkesti üllatusi tiheda kultuuriprogrammi näol.

Juubilar ja turniiri korraldaja
Urmas Sõõrumaa servimas.

Lohutusringi
võitjad Andrei
Luzgin-Sven
Aabreldaal.
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Urmas Sõõrumaa
tähistas juubelit
tenniseturniiriga

tusühingu arvele, mille kasutuse parima otstarve otsustab
seeniortennise hing Heino Raivet.
Lühikese ajaga organiseeritud turniirile registreerus 12
paari, kes loositi kolmestesse alagruppidesse, mille kaks paremat pääsesid veerandfinaali, ülejäänud selgitasid lohutusringi võitja. Finaalis alistasid Ivar Troost ja Sven Mansberg
Morten Ritslaidi ja Mihkel Mägi 8:4. Kolmandat kohta jagasid Alti Vahkal-Lembit Russow ja Mihkel Koppel-Mait Mengel. Lohutusringi parimad olid Andrei Luzgin-Sven Aabreldaal. Lisaks eelpool mainitud paaridele osalesid veel: Jaan
Kononov-Tarmo Sumberg, Henrik Raag-Arno Mägi, Rauno
Gull-Hendrek Kelder, Aleksei Manuiko-Toomas Keridon,
Tanel Luka-Indrek Prants, Fredi Vöörmann-Hando Palm ja
Bruno Loit-Indrek Sei.
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Endine Eesti
noortemeister ja
olümpiakomitee
juht Tiit Nuudi.

Olümpiavõitja ja
praegu Riigikogu
liige Erki Nool.

Löögil XO-klubi
president Robert
Herman.
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tenniseristsõna

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

Ees- ja perekonnanimi

Kontakttelefon

Täidetud kupong saada ajakirja Tennis toimetusse aadressil:
Ajakiri Tennis, Sõjakooli 10, Tallinn 11316. Kupongi viimane postitamise kuupäev on 31. märts 2012. a.
Kõigi õigesti vastanute vahel raamat „Roger Federer kõigi aegade suurim” ning Roger Federeri sponsorfirma Nike
tennisevarustust Sportlandist 50 euro eest. Eelmise ristsõna võitja on KATRIN SIKKA.
Võtame võitjaga ühendust! Eelmise numbri ristsõna õige lahendus oli: Kei Nishikori ja Sabine Lisicki.
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Väljakud ja keskused
Eestis kasvab tennisehuviliste hulk kiiremini, kui võimalused ala harrastamiseks.
Otsisime internetist infot tennisemängu võimaluste kohta, et kasutada maksimaalselt
ära need võimalused, mis meil tennisemänguks olemas on.

Tallinn
Tere Tennisekeskus
Marsi 4
üldtelefon: 687 8292
E-R 7.30-22.30
L ja P 9.00-21.00
7 kõvakattega siseväljakut
4 sise ja 7 välis liivaväljakut
info@teretennis.ee
www.teretennis.ee
Tondiraba Tennisekeskus
Tondiraba tn 11
üldtelefon 600 2915,
56 220 314
E-P 8.00-23.00
4 kõvakattega välisväljakut,
6 vaipkattega siseväljakut
4 sulgpalliväljakut,
lauatenniselaud
www.tennisekool.ee
Kadrioru Tennisekeskus
Koidula 38
üldtelefon 601 3280
E-P 7.00-23.00
2 vaipkattega siseväljakut
14 liiva välisväljakut
Audentese Tennisekeskus
Tondi 84
üldtelefon 699 6688
E-R 7.30-23.00 L ja
P 10.00-19.00
4 kõvakattega väljakut kilehallis
tennis@audentes.ee
Rocca al Mare Tennisekeskus
Haabersti 5
üldtelefon 660 0540
E-R 7.00-22.00, L-P 9.00-21.30
7 kõvakattega siseväljakut
4 kunstmuru väljakut kilehallis
broneerimine@ramtennis.ee
www.ramtennis.ee
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Pirita TOP Tennisekeskus
Regati pst 1
üldtelefon 639 8814,
555 199 40
E-N 8.00-22.00, R 8.00-21.00,
L-P 9.00-21.00
4 kõvakattega siseväljakut,
4 liiva välisväljakut
www.toptennis.ee
RTeam tennisehall
Regati pst 1
infotelefon 555 383 08
E-R 8.00-22.00, L-P 9.00-20.00
3 kõvakattega väljakut kilehallis
roland@rteam.eu
www.rteam.eu
Merivälja tenniseväljak
Soovõha 6
kunstmuru väljakukate
infotelefon 53 365 344
E-P 8.00-22.00
eestisporditulevik@gmail.com
Nõmme Tennisekeskus
Rahu 3
üldtelefon
3 muru ja 6 liiva välisväljakut
Tallinna Kalevi Tenniseklubi
Herne 28
üldtelefon 645 9229
E-P 7.00-23.00
10 liiva välisväljakut
Idakeskuse Tenniseklubi
Punane 16
üldtelefon 699 0220, 50 14 221
E-R 7.00-23.00 L-P 9.00-21.00
4 kõvakattega siseväljakut
sport.idakeskus.ee
Viimsi Spordihall
Sõpruse tee 5
Haabneeme, Viimsi vald,
Harju maakond
üldtelefon 608 0272

Spordiklubi Muuga VTK
Tudra tee 9
Maardu, Harjumaa
telefon 623 2081
Saku tenniseväljakud
Silla 2a
Saku, Saku vald, Harju maakond
2 liivaväljakut
telefon 50 40 309
Laulasmaa Tenniseklubi
Laulasmaa
Keila vald, Harjumaa
telefon 671 5633

Tartu
Tartu Akadeemiline
Tenniseklubi
Baeri 6
telefon 50 45874
E-P 8.00-22.00
4 väljakut (3 liiva, 1 kõvakate)
arvopattak@gmail.com
Tähtvere Tennisekeskus
Laulupeo pst 19
telefon 50 90705
3 vaipkattega siseväljakut
3 liiva välisväljakut
info@tartutennis.ee
www.tartutennis.ee
Biomedicum
Ravila 19
telefon 737 4390
E-P 8.00-21.00
2 kunstmuru väljakut
Tamme sisetennisehall
Tamme pst 1
telefon 742 8194
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Pärnu
Pärnu Tennisekeskus
Tammsaare 18a
telefon 446 4648
3 saviliiva väljakut
1 kõvakattega väljak
Pärnu Tennisehall ja Merehall
Tammsaare pst 39
telefon 442 7246
E-R 8.00-22.00, L 9.00-21.00,
P 10.00-21.00
6 siseväljakut
6 välisväljakut
info@tennisehall.ee
www.tennisehall.ee
Pärnu Kesklinna TK
Ringi 14 a
telefon 52 15524
suvel: 4 liiva, 1 kõvakattega väljak
talvel: 1 vaipkattega väljak
Saviaugu Tenniseklubi
Jannseni 39
Pärnu
telefon 50 84498

Mujal
Eestis
Sindi tenniseväljakud
Pärnu mnt 12c, Sindi
telefon 53 858 486
2 liivaväljakut
sinditennis@gmail.com
sinditennis.onepagefree.com
Põlva Tenniseklubi
Metsa 7, Põlva
telefon: 56 357 310
2 liivaväljakut
Viljandi Spordikeskus
Ranna pst 3
telefon 50 11823
E-P 8.00-20.00
4 liivaväljakut, 1 asfaltväljak
www.viljandimaa.ee/spordikeskus
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Samblamäe hostel
Mõedaku, Rägavere vald
Lääne-Viru maakond
telefon 325 1777
www.hot.ee/sambla

Lainela Puhkeküla
Neeme tee 70
Käsmu, Vihula Vald
Lääne-Viru maakond
telefon 323 8133

Männimäe Külalistemaja
Riia mnt 52d, Viljandi
telefon 435 4845
www.mannimaja.ee

Nuustaku Tenniseklubi
Munamäe 18-11
Otepää
telefon 50 97105

Kohila Spordikompleks
Kooli 1, Kohila vald,
Rapla maakond
telefon 489 0971
www.kohilasport.ee

Paide Tenniseklubi
Lai 3, Paide
telefon 385 1821

Kambja tenniseväljak
Võru mnt 8
Kambja
Kambja vald, Tartu maakond
telefon 741 6232
Elva Tenniseklubi
Elvas, Tartu maanteel
linnastaadioni kõrval
telefon 53 048 489
E-P 9.00-22.00
2 liiva välisväljakut
teele@elvatennis.eu
www.facebook.com/ElvaTenniseklubi
Hiiumaa Tenniseklubi
Turu 7, Kärdla
telefon 53 303 832 või 463 3010
4 liiva ja 1 kunstmuruväljak
(mai – oktoober)
E-P 10.00-22.00
Põltsamaa tenniseväljak
Kaare 19
Põltsamaa
telefon: 776 0035
Jõgeva linna tenniseväljakud
Aia 34c, Jõgeva
telefon 772 1922
2 kunstmuruväljakut
jogevasport.ee/tennisev-ljakud
Kullamaa Puhkekeskus
Saare talu, Kullametsa
Kullamaa vald, Lääne maakond
telefon 477 5515

Urumarja Spordibaas
Urumarja
Tori vald, Pärnu maakond
telefon 447 4038
Kuressaare Tennisekeskus
Staadioni 1, Kuressaare
telefon 45 20375 või 52 47673
E-R 11.00-21.00, L 12.00-19.00
4 liiva välisväljakut, 3 siseväljakut
Kuressaare Spordikeskus
Vallimaa 16a, Kuressaare
telefon 45 20375
2 siseväljakut
E-R 8.00-22.00 L-P 12.00-19.00
Türi Tenniseklubi
Pikk 9, Türi
telefon 50 89187
Promenaad Tenniseklubi
Vee 10, Haapsalu
telefon 50 23047
4 liivaväljakut
www.promenaad.ee
Rakvere Spordikeskus
Näituse 2a, Rakvere
telefon 325 5805, 53 028 600
3 liivaväljakut
info@rakverespordikeskus.ee
www.rakverespordikeskus.ee
Võsu tenniseväljak
Lääne 13, Võsu
Lääne-Viru maakond
telefon 323 8320, 50 35354
info@mannisalu.ee
www.mannisalu.ee
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Järgmises Tennises info Pärnu Juhtimiskonverentsi tenniseturniiri kohta

