
EESTI LAUATENNISELIIDU
UUDISKIRI

Kõik oluline ühes kohas

0 4 . J U U N I .  2 0 1 9  |  N R  2

EM STAGE 2 TALLINNAS ON MINEVIK
18.-19. mai toimus Tallinnas Lilleküla Gümnaasiumi Spordihoones

Eesti jaoks ajalooline Euroopa Meistrivõistluse teine voor. Teatavasti

tagas Eesti meestekoondis sinna pääsme eelmise aasta lõpus

alistades Montenegro võistkonna. 

Kõrgetasemelist turniiri tuli kahe päeva jooksul vaatama 160

lauatennisehuvilist. Esimene voor algas kohe tõelise maiuspalaga, kui

Inglismaa alistas ligi 4 tundi kestnud kohtumises Ukraina tulemusega

3-2. Edasi võitis alagrupi favoriit Inglismaa 3-0 Eestit ning viimases

kohtumises 3-2 Itaaliat. Sellega tagati täiseduga edasipääs

finaalturniirile. 

Teise koha mängus pani oma paremuse maksma Ukraina koondis

võites 3-0 Itaalia kolleege. Tasuks teine koht ja edasipääs

Prantsusmaale. Itaalia võitis kindlalt Eestit ning selle eest ei saanud

enamat kui alagrupi kolmanda koha. 

"Mul on rõõm, et meil on nii võimas meeskond, kellega suutsime selle

võistluse Eestis ära korraldada" võttis Madis Koit võistluse kokku ja

lisas: "Suur aitäh kõikidele, kes tee saali leidsid ja omadele kaasa

elasid. Küll aga peaksid peeglisse vaatama kõik treenerid ja

klubijuhid, kes oma noori saali ei toonud. Tõime selle võistluse

Eestisse ju teie jaoks".
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ÕPIME TUNDMA

“I am standing when the ball comes,
that's why I don't have to move. I
can read the game.”

Jan-Ove Waldner     

Liam Pitchford
"Minu edu saladuseks on rohked treeningud, raske töö ja
pühendumus. Ka minul on olnud oma tõusud ja mõõnad, kuid
liigun aina rohkem paremuse poole. Lapsena sain inspiratsiooni
Vladimir Samsonovi mänge vaadates."

Viktor Yefimov
"Minu eesmärk on võita  koos oma meeskonnaga Prantsusmaal
toimuval finaalturniiril medal. Tahan kiita Eesti noormängijat
Oskarit, kes küll ei osanud kõiki oma võimalusi minu vastu ära
kasutada, kuid näen, et temas on potensiaali".

"Meie eesmärk oli jõuda 16 parema võistkonna hulka, kuid
paraku pika on hooaja tõttu kriitiline seis ning me ei suutnud
hoida fookust mängudel".

Antonino Amato

Paul Drinkhall

"Meil on suurepärane tiim ja me saavutame häid tulemusi, kuid
me peame veelgi rohkem meeskonnana kasvama, et saavutada
hea tulemus Tokyo Olümpiamängudelt". 

Oskar Pukk

"Oli hea kogemus mängida esimest korda Eesti täiskasvanute
koondises just kodupubliku ees. See andis hea emotsiooni, et
liikuda oma eesmärgi suunas, mis on jõudmine maailma 100
parima mängija sekka".



 

LIIGA OLULINE, ET MITTE MEELDE JÄTTA
Treenerite koolitus Haapsalus - Ferenc Karsai

Põhja-Euroopa Noorte Meistrivõistlused Haapsalus

24.-25.06.2019

26.-28.06.2019

12.05 selgusid Tallinnas Kristiine Spordihallis Eesti parimad klubid. Naiskondadest said finaali Maardu LTK ning Aseri SK.

Maardu pani oma tugevuse maksma ja võitis kulla tulemusega 6-2. Kolmanda koha mängus alistas peamiselt noortele
tuginev LTK Narova 6-0 tulemusega LTK Kalevi. 
Meeste kõrgliiga finaal kujunes aga tõeliseks maiuspalaks, mis lõppes alles hilistel õhtutundidel. Omavahel võtsid mõõtu
vanad rivaalid LTK Kalev ning Maardu LTK. Kohtumine kujunes äärmiselt tasavägiseks ja põnevaks ning lõppes skooriga 5-

5. Settide lugemisest ei piisanud, kuna ka need olid võrdsed. 7-punktilise paremusega võitis ka meeste arvestuses Eesti
Meistritiitli Maardu Lauatenniseklubi. Kolmanda koha saavutas poolfinaalis tublisti LTK Kalevile vastu hakanud Mustvee
Lauatenniseklubi ja esimesena medalist ilma jäi Viljandi LTK Sakala. 

 

 

 

 

Eesti koondis Serbias
edasipääsu ei taganud
Eesti naised osalesid 18.-19. mai
Serbias Euroopa Meistrivõistluste
2. vooru mängudel. Eesti koondis
mängis koosseisus: Liidia
Andreeva, Reelica Hanson,

Valeria Petrova ja Airi Avameri. 
Paraku tuli vastu võtta 3-0 kaotus
nii Itaalialt kui kodupubliku ees
mänginud Serbialt. Tasuks
alagrupi kolmas koht ning 

 edasipääsust finaalturniirile tuli
suu puhtaks pühkida.

Tabletennis11 - suur panustaja
Eesti Lauatennisesse

Eesti Lauatenniseliit tänas 19.mai
Lilleküla spordihoones kodupubliku
ees head koostööpartnerit ning Eesti
lauatennise arengusse panustajat -
Tabletennis11. Soovime veel kord
neid esile tõsta ja tänada.  Teie abil
on võimalik korda viia suuri tegusid.

Aitäh Sergei Petrov, Aleksandr
Vuhka ning kogu Tabletennis11 pere. 

Võrdsete heitlusest väljus võitjana Maardu LTK

Tule valmistu hooajaks ELTL üldfüüsilise
ettevalmistuse laagris

16.08 - 23.08 toimub Läänemaal Tuksi Tervise- ja spordikeskuseses
üldfüüsilise ettevalmistuse laager. Laagri viib läbi Eesti
Lauatenniseliit, kaasates tuntuid ja asjatundlikke üldfüüsilise
treenereid. 

Kogu pakett maksab vaid 150 eurot. See sisaldab majutust,
toidlustust, treeninguid kaks korda päevas, erinevaid võistlusi ja
seltskondlikke tegevusi ning loenguid praegustelt ja endistelt
tippsportlastelt. 
Tule vii end vormi ning hangi teadmised, kuidas iseseisvalt hoida
end heas füüsilises vormis.
Registreerimine aadressil: eltl@lauatennis.ee 

 


