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Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

Stiilne kooreliköör, mille maitses 
kohtuvad legendaarne Vana Tallinn, 

värske koor ning vallatu jäätis.

vanatallinn.eu
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w w w . a j a k i r i t e n n i s . e e

Nr. 1 (32) 2015 märts
Ajakiri ilmub neli korda aastas

bestpress oü
sõjakooli 10, 11316 tallinn
ajakiri@tennis.ee
kontakt: 626 4782 
www.ajakiritennis.ee

 t o i m e t u s
p e a t o i m e t a j a  k t
priscilla õmblus
priscilla@tennis.ee

t o i m e t a j a
ants põldoja
ants@tennis.ee

t o i m e ta j a - s e k r e tä r
laura rahe
laura@tennis.ee

k ü l j e n d a j a
Mirjam Mardi
ajakiri@tennis.ee

t u r u n d u s -  j a  l e v i j u h t
kätlin suviste
katlin@tennis.ee

vä l j a a n d j a
Donatas narmont
donatas@tennis.ee

r e k l a a m
ajakiri@tennis.ee
telefon: 626 4780

n o r d i c o m
reklaam@nordicom.ee
telefon: 56 66 7770

t e n n i s e
vä l j a a n d m i s t
t o e t ava d
jaanus paas
sven Mansberg
tiit sepp 

T ennise 2015. a kevadnumber on ilmavalgust näinud ning mis 
muud, kui soovida Teile taas head lugemist ja tenniseteemade 
nautimist.

Eesti tipptennises on praegu väga oluline ning põnev aeg. Kaia 
Kanepi on teatanud, et käesoleva ning loodetavasti ka järgmise, olüm-
pia-aasta kavatseb ta igal juhul veel tipptennise karussellil kaasa tii-
relda ning ootame huviga, mida meie esitennisist korda saata suudab. 
Kas Kanepi tuleb ka Suure Slämmi võitjaks, on küsimus, millele teame 
vastust alles mõne aasta möödudes, aga huvitava teema võrdlusest 
Serena Williamsiga avaldame juba käesolevas numbris, mis on ka 
ajakirja esikaaneteema. Hoiame Kaiale pöialt, et tal alanud aasta 
võimalikult hästi läheks!

Samuti on õhus küsimus, kui kaugele ja kõrgele jõuab Jürgen Zopp 
meeste seas käesoleva aastaga. Väga pikaks veninud seljavigastuse 
järel on Zopp kohati väga häid esitusi näidanud ja taas edetabelis 
tõusnud, kas ka uuesti maailma esisaja sisse, peab taas näitama aeg 
ja loodame, et temalgi ses osas kõik tõrgeteta sujuks.

Anett Kontaveit kui meie noor lootus peab aga nüüd iga aastaga aina 
enam tõestama, et tal ka täiskasvanute hulgas areng jätkub ning edeta-
beli koht järjest paraneb, mis pole loomulikult kerge ülesanne, arves-
tades, et ootused talle kui Eesti tennise lähituleviku tipule maailma 
klassis on väga suured. Eelmisel aastal räsis tema hooaega viirushaigus, 
aga nüüdseks on ses osas kõik korras ning usume, et ka vaimselt on 
Anett juba küps tipptennise karmis konkurentsis läbi lööma.

Tennise välishooaeg on ka peagi ukse ees ning järgmine Tennis jõuab 
Teieni maikuu lõpus, kui päike juba soojendab ja tuul liivaväljakutel 
tolmu üles keerutab.
 
Mõnusat kevade jätku!

Kena kevade jätku,  
head Tennise lugejad!

Donatas Narmont
Tennise väljaandja

foto siim solman
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*ilmumiskuud on veebruar, aprill, juuni, august, oktoober ja detsember
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TennISenOppeD anelle luik on rannatennise maailma edetaBelis 
pürginud 50 parima sekka
Viljandist pärit tennisemängija ja rannatennisist Anelle Luik on 
tõusnud rannatennise naiste maailma edetabelis 47. positsioonile.
Luik on käinud punkte noppimas ka teisel pool maailma – det-
sembrikuus käis ta võistlemas Tais kahel kõrgeima tasemega 
G1 turniiridel. Phuketis toimunud turniiril jõudsid Luik ja tema 
Venetsueelast pärit paariline Lady Correa (ITF 33) veerandfi naali, 
kus nad pidid kolmes setis kolmandana asetatud Prantsusmaa 
esindajate Julia Colli (ITF 24) ja Caroline Renardi (ITF 25) 2:6, 6:4 
ja 3:6 paremust tunnistama. Hua Hinis pääsesid Luik ja Correa 
poolfi naali, kus nad pidid Venemaa paari Daria Churakova (ITF 
37) ja Liudmilla Nikoyani (ITF 34) 2:6 ja 4:6 paremust tunnistama.
Teistest eestlannadest järgnevad Luigele rannatennise maailma 
edetabelis Maret Ani (ITF 132) ja Anneliis Vahtramäe (ITF 159). 
Naiste edetabeli eesotsas on itaallanna Federica Bachhetta, 
kellele järgnevad kaasmaalane Sofi a Cimatti ja brasiillanna 
Joana Cortez.

martina hingis teeB paarismängus tegusid
Kunagine naiste esireket Mar-
tina Hingis on taas tipptennises 
tagasi ja näitab paarismängus 
suurepäraseid tulemusi. Jaanua-
ris Austraalia lahtistel tennise-
meistrivõistlustel võidutses ta 
segapaarismängus koos Leander 
Paesiga. Viimati üheksa aasta eest 
just Austraalias paarismängutiitli 
võitnud Hingis ja India paaris-
mänguspetsialist Paes alistasid 
fi naalis 6:4, 6:3 kolmanda asetu-
sega Prantsusmaa-Kanada paari 
Kristina Mladenovic - Daniel Nes-
tor. “Kes oleks võinud arvata, et 
mängin endiselt tipptennist. See 
ei ole enam isegi mitte kirsiks tor-
dil, vaid midagi enamat, millest 
unistada oleksin osanud,” rääkis 
Šveitsi Missiks (Swiss Miss) risti-
tud Hingis.
34-aastane Hingis on võitnud suure 
slämmi turniiridel viis üksikmän-
gutiitlit, üheksa naispaarismängu 
ja kaks segapaarismängu tiitlit. 
Jaanuaris võitis šveitslanna koos 
Sabine Lisickiga ka Brisbanes 
ning märtsis võidutses koos Sania 
Mirzaga Indian Wellsi turniiril.
2003. aasta veebruaris teatas Hingis 
vaid 22-aastasena, et loobub vigas-
tuste tõttu tipptennisest. Kolm aastat 
hiljem naasis šveitslanna profi karus-
sellile, kuid andis 2007. aasta sügisel 

nadal teeB tulevikuplaane
Rafael Nadal, kes on maailma spordis üks 
kuulsamaid inimesi, on hakanud rohkem 
tähtsustama tenniseväliseid väärtusi. His-
paanlane sõnas, et tahaks peagi saada 
isaks ning leidis, et tema isiklik edu ei 
sõltu tiitlite arvust, vaid headest suhetest 
teiste inimestega. Ta arvas, et kui ükskord 
tennisest loobub, võiksid karjääriaegsed 
sõbrad ja ala fännid teda mäletada mitte 
ainult kui meistrit, vaid ka kui silmapaist-
vat isikut. „Kõik, mis sa oled teinud, on 
väga hea, aga kui sa sellest lahkud, siis 
sinu pärand pole mitte tiitlite arv, vaid 
tuurile jäänud head sõbrad ja viisakas 
käitumine kogu maailma inimestega.“
Nadal, kes on pikka aega suhelnud tüd-
ruksõber Maria Francesca Perelloga, soo-
vib luua perekonda. „Mind on kasvatatud 
perekeskseks inimeseks. Kunagi ei tea, 
mida tulevik toob, aga mõistan, et see 
saab olema perekond ja lapsed. Ma ei 
oska aimata, kui palju lapsi. Mulle meel-
divad lapsed, aga ma ei saa ühepoolselt 
otsustada, palju neid peaks olema. Usun, 
et kaks, kolm või neli,“ rääkis Nadal.

 anelle luik 
mänguhoos.

 Maria Francesca perello

 rafael nadal

kokaiini tarvitamise nähtusid sisal-
danud positiivse dopinguproovi ja 
sai kaheaastase võistluskeelu. 2013. 
aasta suvel hakkas Hingis taas osa-
lema paarismänguturniiridel, 
juhendades lisaks lühikest aega ka 
maailma tippmängijaid Anastassia 
Pavljutšenkovat ja Sabine Lisickit. 
Aga mida naine, kellel on peaaegu 
kõik tiitlid võidetud, sooviks veel 
võita – ehk olümpiakulda? “Ma küll 
naudin tennist ja võiduhetki, aga 
praegu pole sellele mõelnud. Olüm-
piamedal võiks muidugi auhinna-
kapis olla küll ...,” sõnas Hingis, kes 
olümpiamängudel on korra ka 1996. 
aastal osalenud.

 Martina Hingisel 
on põhjust 
rõõmustada.

T e n n i s e u u d i s e d

w w w . a j a k i r i t e n n i s . e e8

Saara Orav pääSeS tugeval
prantSuSmaal tOimunud turniiril 
veerandfinaali
Viljandi tennisetüdruk Saara Orav jõudis 
Prantsusmaal toimuval Tennis Europe-i 
sarja kuuluval Tim Essone-i nimelisel kuni 
14-aastaste tüdrukute esimese kategooria 
tenniseturniiril veerandfinaali.
Kaheksandikfinaalis oli Orav kahes setis 6:2 
ja 6:1 parem Prantsusmaa esindajast Julia 
Sandronest. Veerandfinaalis pidi eestlanna 
kolmes setis Venemaa esindaja Taisya Pach-
kaleva 7:5, 4:6 ja 3:6 paremust tunnistama. 
Märkimist väärib siinkohal asjaolu, et Pach-
kaleva on Tennis Europe-i kuni 14-aastaste 
tüdrukute edetabelis kaheksandal kohal.
Tim Essone-i tenniseturniiril on omal ajal 
triumfeerinud järgmised maailma esiküm-
nes mängivad mees- ja naistennisistid: 
Roger Federer (ATP 2), Rafael Nadal (ATP 
3), Tomas Berdych (ATP 9), Marin Cilic (ATP 
10), Caroline Wozniacki (WTA 5) ja Ana Iva-
novic (WTA 6).

Tennisenopped

timea BacSinSzky pidaS Sõna
Veel aasta tagasi tuuritas Šveitsi tennisist Timea Bacsinszky 
mööda ITF-i turniire ja põikas sisse ka Tallinnasse, kus võitis 
15 000 dollari suuruse auhinnafondiga finaalis Anett Konta-
veiti. Tookord maailma edetabelis 198. kohal asunud män-
gija oli siis äsja jalavigastusest paranenud ning alustas teed 
rankingu esisaja suunas. Ajakirja Tennis küsimusele, kas ta 
jõuab peagi esisajasse, vastas Bacsinszky: „Kindlasti!“
Üllatuseks ajakirjanikule pööras Bacsinszky pärast intervjuud 
väljakult lahkudes ise ringi ja küsis: „Kas te mõtlesite TOP 100 
hulka pääsu? Minu tegelik eesmärk on TOP 20, kuigi mitte 
veel sel aastal.“
Nüüd tuleb välja, et šveitslanna tundis 
oma võimeid hästi. Pärast äsjast 
edu Indian Wellsi turniiril, 
kus ta alles veerandfinaalis 
Serena Williamsi käe läbi 
langes, on Bacsinszky 
kerkinud edetabelis 
juba 22. kohale. Et 
tal sel kevadel veel 
kuigivõrd punkte 
kaotada pole, on 
TOP 20 ilmselt varsti 
käes. Mullune Tal-
linna turniiri võitja on 
oma lubadusest kinni 
pidanud!

Tekst: a jakiri tennis
Fotod: marko Saarm, magnus Heinmets, Scanpix

kultuuriminiSter tunnuStaS kafOt  
kultuuriSõBra tiitliga
Eesti kohviettevõte KAFO, kes esindab kuulsat JURA kohvi-
aparaatide kaubamärki, mille reklaaminägu on juba aastaid 
Roger Federer, pälvis EV Kultuuriministeeriumi ja kultuuri-
ministri tunnustuse.
Aastatega on KAFO-le kogunenud hulk sisukaid kultuuri- ja 
spordiprojekte. KAFO on Jazzkaare peasponsor, lisaks toetatakse: 
Saaremaa Ooperipäevi, Tallinna Linnateatrit, Rahvusooper Esto-
niat, Evald Okase muuseumit, Eesti laulu, Katusekino, Saaremaa 
Open tenniseturniiri, Heategevuslikku projekti Dr Kloun.

 KaFo eesti esinduse juht  
silver Rits kultruuriminister  
urve Tiiduselt auhinda vastu võtmas.

 saara orav võistlemas.

 Õnnelik 
Timea Bacsinszky
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 Tennisefännid klubide 
karikavõistlustel omadele kaasa 

elamas ja pöialt hoidmas.

V eel möödunud aastal osales meeste 
ja naiste arvestuses 15 klubi 25 võist-
konnaga, kuid käesoleval aastal on 

vastavad arvud juba 20 ja 37. Kui varase-
malt toimusid klubide karikavõistlused 
vaid pealinnas, siis nüüd on korraldajad 
otsustanud väisata turniiridega ka teisi 
Eesti linnu. Kuna nii suur osavõtjate arv 
nõuab korraldust suurtes tennisehallides, 
otsustati tänavu Pärnu ja Tartu kasuks. 
Eesti Tennise Liidu klubide ja keskuste 
toimkonna juht Riho Kalluse sõnul sai see 
teoks mitmel põhjusel. „Tallinn, Tartu ja 
Pärnu on Eesti kõige aktiivsemad tenni-
se-linnad ja nendes linnades on ka ole-
mas tingimused klubide karikavõistluste 
läbiviimiseks. Selline sari loob võimaluse 
rohkematele klubidele kasutada nii-öelda 
oma koduväljaku eelist,“ oli Kallus kindel, 
et uued turniirilinnad annavad karika-
võistlustele juurde head tooni. Sarja on 
lisandunud ka uued vanuseklassid kuni 
11- ja kuni 13-aastastele noortele, samuti 
toimub noorteliiga klubide karikavõistlus. 

Meeste liigAd
Meeste I liigas oli A-alagrupis ülimalt 
veenev Pallas I, kes alistas vastas olnud 
Nõmme TK II mängudega 5:0. Alagrupi 
teises matšis võitis Kalevi TK samuti kui-
valt 5:0 neile vastu astunud Kadrioru TK. 
B-alagrupis pidasid MK tenniseklubi ja 
TC Avantage maha põneva duelli, kus 

Favoriidid ei vääratanud
kLUbIdE kArIkAvõISTLUSTE

    AvAETApIL

Tekst: egon ilisson
Fotod: etl

Tartus peeti esimene Eesti klubide karikavõistluste etapp naistele 
ja meestele I ja II liiga tasemel. Tänavu on karikavõistlustele 
registreerunud kõigi aegade suurim arv osavõtjaid.

MK tenniseklubi tuli 0:2 kaotusseisust 
välja, vormistades 3:2 võidu. Teises 
B-grupi kohtumises näitasid võimu 
AOTK klubi mängijad, kes võitsid 5:0.
Meeste II liigas olid seekord kõik matšid 
valdavalt ühepoolsed ja ükski paarismäng 
võitja saatust ei otsustanud. A-alagrupis oli 
Pärnu Kesklinna TK 4:1 parem Haapsalu 
TK-st. B-grupis oli Tartu Akadeemiline TK 
4:1 parem Pallas II meeskonnast. C-grupis 
oli Tartu TK 5:0 parem VSOP-st. 

NAiste liigAd
Naiste I liigas lõppesid mitmed matšid 
napi paremusega, kuid ka seal olid 
üksikmängud kaalukeeleks. A-alagrupis 
võitis EKSM 2:1 Pärnu Kalevi TK II. Tei-
ses sama grupi kohtumises oli Altius TK 
2:1 parem Tartu Akadeemilisest TK-st. 
B-grupis oli Pallas II 3:0 parem Tartu 
TK-st ja Kadrioru TK I 2:1 üle Pärnu 
Kalevi TK I-st. 
Naiste II liiga liidriks tõusis Pärnu Kesk-
linna TK 3:0 võiduga Kadrioru II üle.
Teise võistkonnana sai võidu kirja Pal-
las III, kes loobus paarismängust pärast 
kahte võidetud üksikmängu VSOP vastu.

KorrAldus oli lAdus
Võistluste peakohtuniku Taavi Treieri 
sõnul näitasid eeldatavad favoriidid oma 
head taset ja suuri üllatusi ei toimunud. 
„Meestest oli kõige pingelisem matš I 
liigas MK tenniseklubi ja TC Aventage 
vahel, kus MK tenniseklubi võitis 3:2. 
Naiste mängudest võib esile tuua I liiga 
vastasseisu Kadrioru TK I ja Pärnu Kalevi 
TK I vahel, kus läksid kõik mängud otsus-
tavasse setti ja Kadrioru TK I võitis 2:1,“ 
võttis Treier avaturniiri kokku.
Korralduskomitee aga võib kindlasti üri-
tusega rahul olla, sest negatiivset tagasi-
sidet korraldajate kõrvu pole jõudnud. 
„Kõige keerulisem osa oli ajakavas mängi-
jate soovidega arvestamine. Kuna tabelid 
said valmis vaid paar päeva enne Tartu 
etapi algust, siis oli palju erisoove ajakava 
suhtes,“ nägi Treier parandamisruumi, 
võttes seda puudujääki väga tõsiselt. 
„Järgmistel etappidel üritame teha aja-
kava võimalikult vara valmis, et mängi-
jad saaksid arvestada oma plaanidega, 
näiteks aprilli lõpus toimuva Pärnu etapi 
ajakava on juba väljas märtsi algusest,“ oli 
Treier rahul, et osalejatele saadakse või-
malikult palju meele järele olla.
MK tenniseklubi raske võiduni aidanud 
Taavi Annus tunnistas, et klubide kari-
kavõistlused on alati olnud prestiižne 
üritus ning hea vaheldus küllaltki indi-
viduaalsele alale nagu seda on tennis. 
„Tore on tunda võistkonnavaimu ning 
tugevalt kaasa elada ka teiste mängu-
dele.  Kindlasti näitab meie tasavägine 
tulemus meeste I liiga iga aastaga järjest 
tugevnevat taset, mis tuleb Eesti tennise 
arengule ainult kasuks. Lähtudes Tartus 
toimunud kõrgtasemel korraldusega 
võistlusmängudest, on meeldiv kogeda, 
et klubide karikavõistlused on toimumis-
kohtadega liikunud pealinnast väljapoole 
ning ootame juba huviga alagruppide 
teist ringi Pärnus,“ oli Annus rahul.
Eesti klubide karikavõistluste teine 
etapp toimub 25.–26. aprill Pärnus.

Klubide karikavõistlus  
jaguneb neljaks liigaks:
E-liiga ‒ 4 parimat võistkonda
I liiga ‒ 8 võistkonda
II liiga ‒ 8 võistkonda
III liiga ‒ 8 võistkonda
• Igast liigast tõusevad kaks paremat 
järgmisel aastal liiga võrra kõrgemale ja kaks 
viimast langevad madalamasse liigasse. 
Erinevus on ainult E-liiga puhul, kuhu tõuseb 
ainult I liiga võitja ja kust langeb madalamale 
samuti ainult üks võistkond.
• I kuni III liiga mängivad alagruppides. Igal 
etapil toimub üks kohtumine. 
• E-liiga mängud toimuvad ainult 
finaalturniiri ajal augustis. Seal mängitakse 
poolfinaal, finaal ja play-off-kohtumine.

10

E E S T I  T E N N I S E  L I I T

w w w . a j a k i r i t e n n i s . e e

M aailmatennises algas aasta Austraa-
lia lahtistel meistrivõistlustel Novak 
Djokovici ja Serena Williamsi takti-

kepi all. Meie mängijad andsid teisel pool 
maakera pingelisi lahinguid, kuid pidid 
oma vastastele alla vanduma.  
Ka kodumaal võis näha naiste tipptennist. 
Veebruari alguses võõrustasime jällegi 
Fed Cupi tsooniturniiri, kus lisaks Kaiale 
võis näha mängimas kahte TOP 100 nais-
tennisisti. Väga põnev tennisenädal, kus 
ohked tribüünilt vaheldusid rõõmuhõise-
tega, kulmineerus Eesti naiskonna võidu 
ja pääsuga Euro/Aafrika tsooni esimesse 
gruppi, kuhu nii minu kui paljude teiste 
arvates Eesti naiskond peakski oma taseme 
poolest kuuluma. Nüüd jääme põnevusega 
ootama, kas rahvusvaheline alaliit usaldab 
ka esimese grupi korralduse meile.

Ka kodune tennis liigub edasi oma murede ja 
rõõmudega. Ei ole vist mõtet üles lugeda neid 
mitmeid täiskasvanute liiga- ja klubiturniire, 
kus osaleb kohati üle 100 inimese ning nähes 
neid õnnelikke nägusid, võib kinnitada, et 
tennis on lahe mäng. Tahan veel ära märkida 
ja kiita klubisid, kes on oma osalemisega klu-
bide karikavõistlustel sellele sarjale taas elu 
sisse puhunud. Sellel aastal osaleb täiskas-
vanutes 37 võistkonda ja 20 klubi, lisaks veel 
noorte võistkonnad. 
See näitab, et meil on tugevaid ja organisee-
ritud klubisid, kes igapäevaselt arendavad 
tennisesporti ja treenivad tulevasi Grand 
Slami võitjaid.
Soovin kõigile ilusaid tenniseelamusi ja 
tervitan eriti neid 18 protsenti ETV saates 

“Suurmeistrid” hääletanutest, kes usuvad 
Kaia Kanepi Grand Slam turniirivõitu.

Head tennise fännid ja ajakirja Tennis lugejad, uus tenniseaasta on 
jälle hoo sisse saanud ja oodata on kindlasti palju erutavaid hetki nii 
televiisori ees kui ka ise väljakul mängides. 

UUS TENNISEAASTA  
ALGAS HOOGSALT JA 

VÕIDUKALT

Tekst:
Allar Hint,

E TL-i peasekretär

EESTI TENNISE LIIT TÄNAB TOETAJAID JA KOOSTÖÖPARTNEREID

Kuldsponsorid

Toetajad

 

 

 

 

 

 

 

 

Hõbesponsorid
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EESTI TENNISENAISkoNd 
tuli, nägi ja võitis  

– FEdCUpI ESILIIGA ooTAb!

TULEMUSED:
Alagrupimängud:

EESTI-BOSNIA JA HERTSOGOVIINA 3:0
Anett Kontaveit-Anita Husaric  6:7(6), 6:4, 6:2
Kaia Kanepi-Jasmina Tinjic 7:5, 6:1
Valeria Gorlatš/Julia Skripnik-Jasmina Tinjic/Jelena Simic 4:6, 7:6( 7), 7:5

EESTI-LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK 1:2
Anett Kontaveit-Chanel Simmonds 6:3, 6:3
Kaia Kanepi-Chanelle Scheepers 4:6, 3:6
Kaia Kanepi/Anett Kontaveit-
Chanelle Scheepers/Chanel Simmonds 6:3, 3:6, 4:6

EESTI-EGIPTUS 2:1
Anett Kontaveit-Sandra Samir 6:1, 6:1
Kaia Kanepi-Ola Abou Zekery 6:0, 6:1
Valeria Gorlatš/Julia Skripnik-Ola Abou Zekery/Dina Hegab 2:6, 6:3, 6:7(3)

Play-off:

EESTI-SLOVEENIA 2:0
Anett Kontaveit-Andreja Klepac 5:7, 6:3, 6:3
Kaia Kanepi-Tadeja Majeric 6:2, 3:0, loobumisvõit

Tekst: 
Priscilla Õmblus
Fotod: 
tairo lutter/
Postimees

E esti naiskonna koosseisu kuulusid 
tänavusel aastal Kaia Kanepi (WTA 
51), Anett Kontaveit (WTA 189), Vale-

ria Gorlatš ja Julia Skripnik. Eestlanna-
sid juhendas hea nõuga tennisenais-
konna kapten Maret Ani.
Eesti tennisenaiskond loositi ühte ala-
gruppi Lõuna-Aafrika Vabariigi, Bosnia 
ja Hertsogoviina ning Egiptusega. Tei-
ses alagrupis võtsid omavahel mõõtu 
Soome, Sloveenia, Iirimaa ja Luksen-
burgi naiskonnad.
Eesti naiskonna esinumbri Kanepi kaasa 
löömine kodumaal peetaval turniiril oli 
nädal enne võistluspäeva veel küsimärgi 
all. Kanepi sõnul arvas ta veel nädal enne 
tähtsat turniiri, et ta ei võistlegi. Nimelt 
kimbutas eestlannat Hobartist hangitud 
viirus, mistõttu pidi ta andma Tasmaanias 
peetud turniiril teises ringis itaallannale 
Camila Giorgile (WTA 33) loobumisvõidu. 
„Ma ei taastunud Hobartis haigusest ja 
alles paar päeva enne FedCupi turniiri 
sain intensiivsemalt mängima hakata,“ 
nentis Kanepi FedCupi pressikonverentsil.

 Võidukas naiskond (vasakult): 
Kaia Kanepi, Anett Kontaveit, Valeria Gorlatš, 

Julia Skripnik ja Maret Ani.

Esimesel võistluspäeval tegid eestlased puhta töö, kui nad läk-
sid vastamisi Bosnia ja Hertsogoviina naiskonnaga ja jõudsid 
päevaga õhtusse võiduga 3:0 nende üle. „Vaatasime Bosnia ja 
Hertsogoviina naiskonna treeningut kõrvalt ja võib öelda, et 
on ka raskemaid vastaseid,“ kommenteeris Ani. Esimesena 
astus kodupubliku pilkude ette Anett Kontaveit, kes alistas 
Anita Husarici (WTA 696) kolmes setis 6:7(6), 6:4 ja 6:2. Kon-
taveidi sõnul oli tema vastane heas hoos. „See oli üllatav, ma ei 
arvanud, et ta niimoodi vastu hakkab,“ rääkis Kontaveit pärast 

Veebruarikuu alguses, 4.–7. veebruarini toimus Tere Tennisekeskuses 
FedCupi Euro-Aafrika tsooni teise grupi turniir, kus Eesti 
tennisenaiskond tagas järgmiseks aastaks koha esiliigasse.
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EESTI TENNISENAISKONNA  
TULEMUSED LÄBI AEGADE:
Tulnud FedCupi võitjaks: 0
Esimene aasta, millal Eesti osales: 1992
Kokku osaletud aastaid: 24
Matše peetud: 88 (43-45)
Aastaid Maailma Liigas mängitud: 0
Enim võite teeninud: Maret Ani (43-25)
Enim üksikmängude võite teeninud: Kaia Kanepi (28-11)
Enim paarismängude võite teeninud: Maret Ani (23-6)
Parim tiim paarismängudes: Kaia Kanepi ja Maret Ani (11-3)
Enim kohtumisi pidanud: Maret Ani (46)
Enim aastaid mänginud: Maret Ani (13) ja Margit Rüütel (13)

 FedCupi debütant  
Valeria Gorlatš (vasakul) 
ja Anett Kontaveit.

MEELEOLUKAT
KEVADET!

kolmes setis 6:3, 3:6 ja 4:6. Seega oli Eesti 
naiskond teise võistluspäeva lõpuks kogu-
nud kokkuvõttes ühe võidu ja kaotuse.
Kolmandal võistluspäeval olid Kanepi ja 
Kontaveit Egiptuse esindajatest üksik-
mängudes tasemelt selgelt üle ning Eesti 
naiskond sai kirja 2:1 võidu. Kontaveit 
võttis kahes setis kindla mänguga 6:1 ja 
6:1 võidu Sandra Samiri (WTA 741) üle. 
Kanepi alistas päeva teises kohtumises 
Ola Abou Zekery (WTA 477) kahes setis 
6:0 ja 6:1. Paarismängus jäid aga Gorlatš 

ja Skripnik vastastega hätta – eestlannad 
pidid kolmes setis 2:6, 6:3 ja 6:7(3) Zekery 
ja Dina Hegabi paremust tunnistama. 
Võistluspäeva lõpuks oli pilt selge: eest-
lased kohtuvad play-off-is tugeva Slovee-
nia naiskonnaga.
Otsustavas play-off-i kohtumises kogu-
sid eestlannad oma jõuvarud kokku ja 
jätsid võidu kodumaale, alistades Slovee-
nia naiskonna 2:0. Teenitud võit oli eriti 
magus – sellega kindlustas Eesti naiskond 

koha esiliigasse. Kontaveit võitis esi-
meses kohtumises Andreja Klepaci 

(WTA 817) 5:7, 6:3 ja 6:3. Siinko-
hal väärib märkimist asjaolu, 

et Kontaveit näitas teises 
setis tõelist tipptaset ja 

võitis 0:3 kaotusseisust 
üheksa geimi järjest 
ning noppis endale 
setivõidu. „Suutsin 
teises setis 0:3 seisul 

jälle mängu sisse lülituda ja sain kesken-
dumise tagasi,“ rääkis Kontaveit pärast 
mängu. Ta lisas, et pealtvaatajad olid talle 
suures osas toeks – nimelt jälgis otsusta-
vaid mänge pea täismaja tennisefänne. 
„Mulle meeldib täismajale mängida,“ 
sõnas Kontaveit. Kanepi sai järgmises koh-
tumises Tadeja Majericilt (WTA 233) teises 
setis seisult 3:0 loobumisvõidu – sloveen-
lasel tekkisid terviseprobleemid. Sellega 
oli võit kindel ja eestlastel uus siht silme 
ees: ootamas on esiliiga.

„Olen õnnelik, et Maret Ani mind see aasta 
Eesti tiimi eest mängima kutsus,“ ütles 
Skripnik. Tema sõnul oleks ta veel rohkem 
mängida soovinud, kuid läks nii, nagu 
läks. Skripniku sõnul pole see tema jaoks 
nii oluline, kas mängida kodus või välis-
maal – kõige tähtsam on see, et publikus 
oleks see inimene, kes elaks igale punktile 
kaasa. Järgmist FedCupi ootab ta huviga. 
„Me saime esimesse kategooriasse, kus on 
maailma parimad mängijad ja muidugi 
tahaks nende taset näha ning nendega 
võistleda,“ võttis Skripnik oma jutu kokku.
„Järgmisel aastal tahaks tõusta veel ühe 
grupi kõrgemale, kuid selleks on vaja 
kõvasti tööd teha,“ sõnas Gorlatš.
Teine esiliigasse pääseja oli Lõuna-Aaf-
rika Vabariik, kes alistas Soome nais-
konna 2:0.
Eesti asub 548,50 punktiga FedCupi 
maailma edetabelis 51. kohal, rühkides 
eelmisest positsioonist 26 kohta kõrge-
male. Meie põhjanaaber Soome asub 
754 punktiga 42. positsioonil. Edetabelit 
juhib 27355 punktiga Tšehhi.
Järgmisel aastal puhuvad Eesti naiskon-
nal uued tuuled, mis puhuvad esiliiga 
suunast.

mängu. Ta lisas, et vastane tegi vähe liht-
vigu. Teise eestlannana asus võistlustulle 
Kanepi, kes võitis Jasmina Tinjicit (WTA 
755) kahes setis 7:5 ja 6:1. Kanepi sõnul 
jäi võistluse avapäeval tippvormist veidi 
puudu. „Tippvormis ma just pole, kuid 
energeetika on tulnud tagasi ja mäng 
on läinud paremaks,“ nentis ta. FedCu-
pil osalemise debüüdi sai kirja Valeria 
Gorlatš, kes oli koos oma paarilise Julia 
Skripnikuga kolmes setis pingelises 
mängus 4:6, 7:6(5) ja 7:5 üle Bosnia ja 
Hertsogoviina paarist Jasmina Tinjicist 
ja Jelena Simicist (WTA 708). Gorlatš 
jäi oma esitusega rahule. „Mul oli väga 
hea meel esindada Eestit ja jäin ka oma 
esimeste mängudega FedCupil rahule,“ 
sõnas Gorlatš. Ta lisas, et andis endast 
parima. „Bosnia tüdrukud olid tugevad 
vastased, kes sundisid meil oma mängu 
uuele tasemele viima,“ nentis Skripnik. 
„Võit tundus uskumatu,“ lisas ta.  „Mina 
pole varem nii hästi kellegi vastu män-
ginud,“ ütles Skripnik. Tema sõnul näi-
tas ka paariline ilusat mängu – Gorlatš 
ründas ja võitles. „Me tunneme üksteist 
väljakul ning teame, kes mida oskab,“ 
selgitas Gorlatš. Tema sõnul proovisid 
mõlemad mängida maksimaalselt hästi. 
„Samuti jäi meelde, kuidas publik elas 
meile hilisel õhtul kaasa,“ lisas Gorlatš.
Teisel võistluspäeval pidi Eesti naiskond 
Lõuna-Aafrika Vabariigi 1:2 paremust 
tunnistama. Kontaveit jättis esimese koh-
tumise võidu koju, alistades kahes setis 
Chanel Simmondsi (WTA 372) 6:3 ja 6:3. 
Kanepi pidi järgmises mängus Chanelle 
Scheepersi (WTA 94) 4:6 ja 3:6 paremust 
tunnistama. Teise võistluspäeva lõpetas 
otsustav paarismäng, kus Kanepi ja Kon-
taveit kaotsid Scheepersile ja Simmondsile 
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2. Ukraina, 3. Leedu, 4. Eesti, 5. Slovak-
kia, 6. Läti

Niisiis pidid Eesti kõige nooremad ten-
nisistid tunnistama halba loosiõnne, 
sest avaringis said mõlemad koondised 
vastaseks hilisema alagrupi võitja. Siiski 
suudeti hoiduda alagrupi punase laterna 
kohast ja suudeti saavutada ka mõned 
ilusad võidupunktid.
Võistkonna kapteni Martin Karise kom-
mentaar: „Poolfinaali paigutus andis või-
maluse kohtuda suurfavoriidi Suurbri-
tanniaga, kuhu võistkonda kuulus ka 
omaealiste maailma tippu kuuluv Holly 
Fischer. Usun, et Eesti tüdrukutel oli 
eelkõige võimalus panna ennast proo-
vile tasemel, millega kohalikel turniiri-
del ei kokku ei puuduta. Eesti koondist 
esindasid 2003 sündinud Eesti parimad 
tüdrukud. Gerda Reinaru, Anett Angelika 

Koskel ja Kadri Kalamäe mängisid omal 
tasemel, kuid rahvusvahelise mängu 
kogenematus andis tunda. Meie mängi-
jate pühendumine ja võistkonna õhkond 
oli meeldejäävalt sõbralik.”

u14 vANuseKlAss
Poiste U14 vanuseklassis olid Türgis pee-
tud turniiril meie poiste vastasteks tšeh-
hid, kes võitsid kõik mängud. Oskar Erik 
Hakonen kaotas Lukas Jirosekile 1:6 ja 
1:6, Alexander Georg Mändma jäi 1:6, 2:6 
alla Jonas Forejtekile. Paarismängus olid 
Mändma ja Oskar Irdoja kaotusnumbri-
teks 3:6 ja 0:6. Ka lohutusturniiril ei läinud 
meie poistel kõige paremini, kui esmalt 
kaotati 0:3 Ukrainale ja seejärel 1:2 Slovee-
niale. Ainsa võidupunkti tõi Eestile Slo-
veenia vastu Alexander Georg Mändma.
Lõppjärjestus: 1. Tšehhi, 2. Hispaania, 3. 
Türgi, 4. Serbia, 5. Ukraina, 6. Bulgaaria, 
7. Sloveenia, 8. Eesti

Kuigi Eesti poisid jäid alagrupis viimaseks, 
siis treener Edgar Vain turniiri tagantjä-

rele liialt mustades toonides ei vaadanud. 
„Kaheksas koht ei ole loomulikult tule-
mus, millega saab rahule jääda, kuid poi-
sid võitlesid tublisti. Eriti kahju on sellest, 
et seitsmes koht oli täiesti käeulatuses ja 
otsustava paarismängu Sloveenia vastu 
kaotasime tugevas lahingus,“ võttis Vain 
turniiri kokku. 
Mängud olid Eesti jaoks rasked, kuid 
Alexander Georg Mändma, Oskar Irdoja 
ja Oskar Erik Hakonen olid kõik tublid. 
„Oskar Erik Hakoneni turniirist osa-
võtt jäi käevalu tõttu kahjuks suhteliselt 
väheseks aga kindlasti võiks välja tuua 
Alexander Georg Mändma julge mängu 
ja Oskar Irdoja tugeva võitlusvõime,“ oli 
Vain positiivne. 
Treeneri hinnangul oli alagrupp üpris 
tugev ja teiste seas olid seal Tšehhi, Ser-
bia ja Hispaania. Loosi tahtel mängis 
Eesti avakohtumise esimese paigutuse 

ja turniiri hilisema võitja Tšehhi vastu. 
Ka järgmises kohtumises neljanda pai-
gutuse saanud Ukraina vastu ei olnud 
lihtne, kuna vastased olid kasvult pike-
mad ja tugevama löögiga ning  Hakonen 
ja Mändma aasta vanemate vastaste vastu 
ei saanud.  Aga just sellised rahvusvahe-
lised võistkondlikud võistlused annavad 
hea kogemuse ja toovad igapäevasesse 
võistlusrutiini kasulikku vaheldust.

U14 tüdrukud, kes mängisid turniiri Tšeh-
his, kaotasid kõige napimalt 1:2 hilisemale 
finalistile Horvaatiale. Katriin Saar tõi esi-
meses mängus võidupunkti, kui alistas 
Ana Marija Medici 5:7, 6:3 ja 6:3. Saara 
Oraval aga kahjuks Iva Zelici vastu võita ei 
õnnestunud ja kaotusnumbriteks märgiti 
1:6 ja 4:6. Paarismängus jätkus põnevust 
kuni lõpuni, sest avaseti 2:6 kaotanud 
Saar/Orav võitsid teise 6:3. Kahjuks aga 
jõud rauges ja viimases setis olid pare-
mad Horvaatia neiud 6:2. Lohutusringis 
kaotasid meie tüdrukud esmalt 0:3 Slo-
veeniale, kuid siis õnnestus võita Ungarit 

2:1, kui võidukas oli Katriin Saar ja paa-
rismängutandem Lissi Kubre/Saara Orav. 
Lõppjärjestus: 1. Tšehhi, 2. Horvaatia, 3. 
Rumeenia, 4. Serbia, 5.–6. Hispaania, 5.–6. 
Sloveenia, 7. Eesti, 8. Ungari

u16 vANuseKlAss
16-aastaste poiste hulgas kohtus Eesti 
neid võõrustanud Türgiga. Üksikmän-
gudes kaotas Henri Nael 6:3, 1:6 ja 3:6 
Kaya Gorele ja Daniil Glinka 2:6 ja 3:6 
Yanki Erelile. Paarismängus enam kah-
juks suurt pinget polnud ja Henri Nael 
koos Robin Erik Partsiga võitsid 6:4 ja 
6:4. Sellest kaotusest aga ei lasknud meie 
noormehed ennast heidutada ja jätkasid 
lohutusringides edukalt. Esmalt võideti 
2:1 Kreeka ja seejärel sama tulemusega 
Gruusia omaealisi, kusjuures Nael võitis 
mõlemad üksikmängud ja oli kahel kor-
ral paarismängus edukas koos Partsiga.

Lõppjärjestus: 1. Tšehhi, 2. Poola, 3. Itaa-
lia, 4. Türgi, 5. Eesti, 6. Gruusia, 7. Kreeka, 
8. Aserbaidžaan

Võistkonna kapten Redt Reimal tunnistas, 
et alagrupp oli väga ebaühtlase tasemega 
ning tulemusega päris rahule jääda ei saa-
nud. Ta möönis, et antud tingimustes oli 
see suhteliselt maksimumilähedane. 
Nimelt jäi Daniil Glinka vahetult enne 
esimest matši haigeks ja ka Robin Erik 
Parts oli poolteist nädalat varem haige 
olnud ning seega mitte tippvormis.
„Loosi üle küll kurta ei saanud, sest Türgi 
oleks täieliku õnnestumise korral Eesti 
jaoks kindlasti võidetav olnud. Koondis oli 
hetkeseisu arvestades parim ja neljas num-
ber Siim Troost oleks vajadusel olnud vää-
riline asendus,“ ütles Reimal, kelle sõnul 
midagi hinge kriipima küll ei jäänud.
Kastaneid tormas tulest välja tooma Henri 
Nael, kes pakkus südikaid esitusi, olles 
seekord tõeline meeskonna liider. Nael 
tõi kuuest mängust viis võitu, osaledes 
kõikides mängudes, kus see võimalik 

U12 POISID
1. Mark Lajal  
2. Hugo Kristjanson 
3. Enrico Nurme 
Kapten: Märten Tamla
 
Asukoht: Dornbirn, Austria: 
30. jaanuar–1. veebruar

U12 TüDrUKUD
1. Gerda Reinaru 
2. Anet-Angelika Koskel 
3. Kadri Kalamäe 
Kapten: Martin Karis
 
Asukoht: Tallinn, Eesti: 
30. jaanuar–1. veebruar
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Tänavu toimus taas 1977. aastast alguse saanud Winter 
Cup, mis tõi kokku Euroopa parimad noormängijad, kes 
võtsid omavahel mõõtu erinevates vanuseklassides.

Winter Cupil 
NäIdATI TAGASIhoIdLIkELE 

TULEmUSTELE vAATAmATA 

head mängu 

K valifikatsiooniturniiridel üle 
Euroopa mängisid eestlased U12, 
U14 ja U16 vanuseklassides nii 

poiste kui tüdrukute turniiridel, kuid 
kahjuks kellelgi põhitabelis avaringist 
edasi jõuda ei õnnestunud. Finaaltur-
niirile pääsemiseks oli vaja jõuda kva-
lifikatsiooniturniiril kahe parima riigi 
hulka. Siiski on väga heade tulemuste 
puudumisele vaatamata mängupilt 
lubav ja nii mõnegi vanuseklassi män-
gijate puhul on lootus aastate pärast 
näha omavanuseliste tippkonkurentsis 
edukalt kaasa löövaid tennisiste. Kah-
juks seekord ei olnud ka loosiõnn kõige 
parem, sest kuuest osalenud võistkon-
nast tervelt neli said avamängus vasta-
seks hilisema turniiri võitja.

u12 vANuseKlAss
U12 poisid mängisid oma turniiri Aust-
rias, kus avaringis kohtuti tugeva Šveit-
siga. Avamängus läksid vastamisi Mark 
Lajal ja Sacha Ouzilou ning meie noor-
mees suutis võita kohtumise 6:3 ja 6:4, 
viies Eesti mängudega 1:0 juhtima. Kuna 
teises paaris jäi Hugo Kristianson 1:6, 2:6 
alla Jerome Kymile, pidi edasipääseja 
otsustama paarismäng. Seal oli Kristian-
soni/Lajali vastaseks Kym/Aebi ja kahjuks 
oli seekord Šveitsi duo parem võites 6:4 ja 
6:3. Lohutusringides läks Eesti vastamisi 
Leedu ja Hollandiga. Leedu vastu olid 
meie poisid edukad ja võitsid 2:1, kuid 
kaotasid sama tulemusega Hollandile. 
Üksikmängudes noppisid võidupunktid 
Lajal ja Kristianson, kes olid koos män-
gides ka paarismängus paremad Leedu 
esindusest.

Lõppjärjestus: 1. Šveits, 2. Itaalia, 3. Hor-
vaatia, 4. Austria, 5. Holland, 6. Eesti,  
7. Leedu

U12 tüdrukud said mängida kodumaa 
pinnal ja nende vastaseks oli tugev Suurb-
ritannia. Esimese kahe üksikmänguga sai 
paari võitja selgeks ja paraku oli selleks 
Suurbritannia. Avamängus oli Gerda 
Reinaru vastaseks Kylie Bilchev ja meie 
tüdruku kaotusnumbriteks olid 2:6 ja 0:6. 
Teises üksikmängus asus võitu püüdma 
Anet-Angelika Koskel, kuid Holly Fisheri 
vastu selleks tänavu veel piisavalt jõudu 
polnud. Kaotusnumbrid 2:6 ja 2:6 tähen-
dasid seda, et paarismäng jäi otsustama, 
kas Eesti saab auvõidu. Paarismängus 
kohtusid Kadri Kalamäe/Gerda Reinaru 
paariga Kylie Bilchev/Andrea Pineda ja 
ka selles matšis tuli suurriigi tennise-
tüdrukute 2:6, 3:6 paremust tunnistada. 
Lohutusringis kohtuti Leeduga ja pärast 
kaotatud üksikmänge õnnestus paaril 
Reinaru/Kalamäe teenida auvõit.
Lõppjärjestus: 1. Suurbritannia,  

Piltidel (vasakult):
 Lissi Kubre, Saara 

Orav, Katriin Saar, 
kapten Märt Kivirähk.

 Hella Linda Sepman, 
Maileen Nuudi, Anette 
Mäelt, kapten Mihkel 
Koppel.

 Henri Nael, Daniil 
Glinka, Robin-Erik 
Parts, kapten Redt 
Reimal.
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oli. „Mainiksin ära väga head koostööd 
paarismängus Henri Naela ja Robin Partsi 
vahel (3 mängust 3 võitu),“ oli Raimal rõõ-
mus ja ütles, et ka mõlemad poisid jäid 
ise sooritustega väga rahule. „Kõikides 
nendes poistes (Nael, Parts, Glinka) on 
tugeva töö korral ainest jõuda lähema 
paari aasta jooksul juunioride maailma 
paremikku (st ITF TOP 100),“ nägi kapten 
selle vanusegrupi koondises väga kõrget 
perspektiivi.
„Tahaksin toonitada,et osalemine sellisel 
võistkonnavõistlusel on äärmiselt vaja-
lik. Seda nii seetõttu, et poisid tulevas-
teks Davis Cup-i mängudeks valmistuda 

U14 POISID
1. Alexander Georg Mändma 
2. Oskar Erik Hakonen 
3. Oskar Irdoja 
Kapten: Ain Suurthal
 
Asukoht: Istanbul, Türgi: 6.–8. veebruar 

U14 TüDrUKUD
1. Saara Orav 
2. Katriin Saar 
3. Lissi Kubre 
Kapten: Märt Kivirähk 

Asukoht: Rakovnik, Tšehhi: 6.–8. veebruar

U16 POISID
1. Henri Nael 
2. Robin-Erik Parts 
3. Daniil Glinka 
Kapten: Redt Reimal

Asukoht: Ankara, Türgi: 6.–8. veebruar

U16 TüDrUKUD
1. Maileen Nuudi 
2. Hella Linda Sepman 
3. Anette Mäelt 
Kapten: Mihkel Koppel

Asukoht: Maniago, Itaalia: 6.–8. veebruar
saaksid, mängides  omavanuste Euroopa 
tippudega Winter ja Summer Cupil, kui 
ka sellepärast, et oleks olemas regulaarne 
võrdlus teiste Euroopa koondistega. Me 
peame teadma, kus me hetkel asume, et 
siis vastavalt tulemustele õigeid järeldusi 
teha,“ võttis Reimal turniiri positiivselt 
kokku.

U16 tüdrukute turniiril kaotasid Eesti 
tüdrukud kodus mänginud Itaaliale 0:3. 
Üksikmängudes kaotas Anette Mäelt 4:6 
ja 0:6 Federica Bilardole ja Maileen Nuudi 
6:1, 3:6 ja 4:6 Tatiana Pierile. Paarismän-
gus oli Anette Mäelt paaris Hella Linda 
Sepmaniga ja allajäämine Itaalia paarile 
oli numbriliselt 3:6, 0:6. Kohamängudel 
tulid aga napid 1:2 kaotused vastu võtta 
Sloveenialt ja Taanilt. Võidud tulid Nuudilt 
üksikmängus ja Taanilt saadud loobumis-

võit paarismängus.
Lõppjärjestus: 1. Italia, 2. Norra, 3. Hispaania, 4. Poola, 5. Ungari, 
6. Sloveenia, 7. Taani, 8. Eesti

Tüdrukute U16 koondise kapten Mihkel Koppeli sõnul oli Ees-
til keeruline alagrupp, sest saadi alles 7.–8. paigutus. Esimene 
mäng oli Itaaliaga, kes võitis ka alagrupi. „Mängud näitasid, et 
võime kõigiga võrdselt mängida, kui kõigil tüdrukutel on väga 
hea mängupäev, aga alati seda ei ole. Meie võistkond Maileen 
Nuudi, Anette Mäelt ja Hella Linda Sepman mängisid innustu-
nult ja näitasid head mängu tehnilisel tasemel. Teistest rohkem 
rahvusvahelisi võistluskogemusi on Maileen Nuudil ja mängu-
pilt näitas, et tase võimaldab tal kõigi võistkondade tippudega 
võrdselt mängida,“ rääkis Koppel.
Võistkonna esinemisega jäi Koppel rahule, sest neiud olid 
motiveeritud ja võitlesid igas kohtumistes oma tehnilise ja 
mänguoskuste tasemel. „Võistkonnast saan välja tuua kind-
lasti Nuudi mängud, kuna ta võitles ja mängis eriti hästi ning 
motiveeritult kõigis kolmes üksikmängus. Kõik Maileeni esit-
lused olid kõrgel tasemel. Üksikmäng taanlase Sofia Nami 

Samavati vastu oli vaatamata napile kaotusele 6:7(1), 4:6 üks 
alagrupi paremaid mänge, kus näidati sisuliselt juba naiste 
tennist,“ pole Koppel kiitusega kitsi. Samal arvamusel oli ka 
Taani võistkonna kapten Adam Blicher. 
„Kõikidel meie tüdrukutel, Maileenil, Anettel, Hella Lindal ja lisak-
sin siia kindlasti Maria Lota Kauli, on tulevikus õige treeningu, 
tugeva töö ja võistluskogemuste saamisel võimalus jõuda maa-
ilma parimate noorte hulka (ITF 100.–300.),“ on Koppel positiivne. 
Koppel, kes oli esmakordselt Eesti võistkonna kapter Winter 
Cupil, pidas austavat rolli ka enda puhul heaks kogemuseks. 
„Tore, et sai istuda geimi vaheaegadel mängijate kõrval ja abis-
tada omapoolsete nõuandmistega nii tehniliselt, kui ka takti-
kaliselt, kuulata mängijate poolseid mõttekäike mängust,“ oli 
Koppel rahul, kuid avaldas lootust, et tulevikus võiks saada ka 
nädalapäevad enne turniiri koos harjutada, et tekiks parem tiimi 
tunne ja saaks lihvida koostööd tihtipeale otsustavaks saavat 
paarismängu silmas pidades.
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