
EESTI LAUATENNISELIIDU
UUDISKIRI

Kõik oluline ühes kohas

0 5 . A U G U S T  2 0 1 9  |  N R  3

PÕHJA-EUROOPA NOORTE
MEISTRIVÕISTLUSED OLID EESTILE EDUKAD
28.-28. juuli toimusid Haapsalus Põhja-Euroopa Noorte

Meistrivõistlused. Eesti osales maksimaalse kaheksa võistkonnaga.

Eestile tõi vanusegrupis võidu kadettide poiste võistkond koosseisus

Markkos Pukk ja Madis Moos. Samuti vanemate poiste võistkond

koosseisus Mart Luuk, Stanislav Strogov ning Oskar Pukk. Vanemates

tüdrukutes tõid Eestile kulla Alina Jagnenkova, Karina Grigorjan ning

Vitalia Reinol. Kadettide neidude võistkond, koosseisus Raili Nurga ja

Anastassia Melnikova, pidi leppima hõbedase autasuga. 

Individuaalselt tegid parima tulemuse juuniorid Karina Grigorjan ning

Oskar Pukk tulles Põhja-Euroopa Meistriteks. 

 

Järgmisel aastal toimub sama võistlus veelkord Eestis ja suure

tõenäosusega pealinnas ning 2021 tuleb esmakordselt parimatel

noortel meistri selgitamiseks sõita Islandile.
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ÕPIME TUNDMA - JÜRI TALP

"You can’t put a limit on anything.    
The more you dream, the farthe you
get"          Michael Phelps                   

Miks sa hakkasid lauatennise lauakohtunikuks?

Klubi algus aegadel Viljandis oli vaja kohtunikku ja siis omistati
mulle klubi kohtunikku tunnistus. Peale seda jäin silma Viljar
Kasemaale ja siis sealt hakkas asi pihta. Viljar vedas mind IU-ni
välja. 2012 sain IU. Peale seda läks asi põhimõtteliseks, et kas olla
või mitte olla ja otsustasin siis ikkagi minna edasi Blue Badge
kategooriani. Oma kohtuniku karjääri võin lugeda Viljari
teeneks.

Tegemist on hobiga, kuna raha, mis töö eest makstakse, ei tasu
sõite ära. Ma nimetan seda missiooniks, esindan riiki ja klubi.

Enesevalitsemine, kiire otsustamis võime, tähelepanelikus ja
süvenemine mängule. Ei tohi mõelda mängu ajal, mida homme
süüa saab või kas minna õhtul ujuma. Vaja on keskenduda.

Alustasin kohtunikuna 1987. aastal.

Kõige tugevam mängija, ma arvan, et naiste Rootsi lahtiste
finaal, kus mängis Ding Ning. 

Meestes olen vilistanud Timo Bolli mängu ja kusjuures olen
talle andnud ka kollase kaardi. 
Üldiselt on nii, et mida kõrgema tasemega mängija, seda
kergem on olla kohtunik, kuna nad austavad kohtunikku ja
oma vastast rohkem kui nõrgema tasemega mängijad. 

Kindlsati sooviksin lugeda ka Ma Longi mängu. Ehk õnnestub.

Tuleb meelde üks huvitav lugu. See oli päris kohtuniku karjääri
alguses, kui ma ei olnud veel rahvusvaheline kohtunik. Mul tuli
anda Rein Lindmäele kollane kaart. Veteranidel on Euroopa
ühendus kuhu ka Eestlased kuuluvad ja sain selle eest neilt fair
play auhinna, kuna julgesin Reinule kaardi anda.

Kaua sa oled aktiivselt töötanud kohtunikuna?

Mis taseme kohtunik sa oled ja kui palju peab selleks vaeva
nägema?

Kes on olnud kõige tugevam mängija kelle mängu sa oled
kohtunikuna lugenud?

Mõni huvitav juhtum või seiklus?

Mis omadused on heale kohtunikule vajalikud?

Kas see on Sinu jaoks töö või hobi?

Mis riiki Sind kohtunikutöö järgmisena viib? 

Kas mõni mängija on sulle kui kohtunikule kunagi halvasti
öelnud?

Kas on mõni eestlane, kelle mängu sa lugeda ei tahaks,
kuna tead, et seal tuleb kaarte näidata?

Suvi oli päris võistlusterohke ja nüüd on väike paus. Oktoobri
lõpus lähen kohtunikuks Valgevene Lahtistele.

On ikka, aga halvasti ütlemist ei saa võtta isiklikult, kuna
mängija on mängu emotsiooni sees. Aga tavaliselt rahunetakse
kohe maha ja mina kohtunikuna nägelusse ja vaidlusesse ei
lasku. Tavaliselt järgmisel päeval mängijad juba kaugelt
tervitavad ja keegi viha ei pea.

Ma pean ennast juba nii tugevaks kohtunikuks, et pigem ei
pelga ma Eestis enam kedagi. Tavaliselt mulle just antaksegi
kõige raskemad mängud, kuna peakohtunikud teavad, et ma
julgen kaarta mängijatele anda.

Blue badge tasemega. Selleks peab eelnevalt olema IU.

Siis tuli sõita mul päev varem võistlustele kohale, kus
seda eksamit teha saab, maksta kõik ise kinni ja
loomulikult tuli ka eksam sooritada.



 

LIIGA OLULINE, ET MITTE MEELDE JÄTTA
ELTL üldfüüsilise ettevalmistuse laager

Eesti Lauatenniseliidu kontori ametlik avamine

16.-23.08.2019

29.08.2019

Tulemusi Leedust
Juuni keskel võtsid Eestlased osa
juba üheksandat korda toimuvatel
Leedu kadettide ja minikadettide
lahtistel Meistrivõistlustel. 
Parimate tulemuste eest hoolitsesid
see kord Anastassia Melnikova ning
Markkos Pukk, kes saavutasid oma
vanusegrupis vastavalt esimese ja
teise koha. 

 

 

 

 

Noorte Euroopa Meistrivõistlused möödusid keskpäraselt

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 erinevaid 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 

 

Euroopa noorte meistrivõistlused on selleks korraks lõppenud. Kokku osales turniiril 48 riiki. Algust tehti  võistkondliku turniiriga,

mis kestis viis päeva. Meie parima tulemuse saavutasid kadetid tüdrukud, kes  saavutasid alagrupis teise koha ja pääsesid
üleminekumängudele. Üleminekumängul kohtusime Türgi võistkonnaga, mille kaotasime tulemusega 1 -3. Paarismängus olid
eestlased settidega 2 – 0 ees, kuid vastased viigistasid 2 – 2 le. Otsustavas setis juhtisime veel seisuga 7 – 4, kuid seti lõpu suutsid
vastased enda kasuks pöörata ja võita mängu 11 - 8. Palju ei jäänud puudu, et oleksime jõudnud 16 parema võistkonna hulka, kuid
lõpuks tuli leppida 22. kohaga. Üldiselt võib tulemustega rahule jääda, sest kõik võistkonnad parandasid oma tulemust eelmise
aastaga võrreldes 5 – 6 kohta.

 

 

 

Kui varasemalt on peale võistkondliku turniiri osade Eesti mängijate
jaoks turniir lõppenud, siis seekord oli esmakordselt kõigil võimalus
mängida üksikmängu turniiri. Juuniorite vanuseklassis jäi Stanislav
Strogov jagama kohtasid 33 – 64. Sama tulemuse saavutas kadettide
poiste vanuseklassis mängiv Madis Moos, mis olid eestlaste üksikmängu
turniiri parimad tulemused. Teised mängijad 64 parema mängija hulka
ei pääsenud ja osalesid lohutusturniiril. Raili Nurga jõudis lohutusturniiril
veerandfinaali ehk jäi jagama kohtasid 69-72.

Paarismängus jõudsid juuniorid tüdrukud Karina Grigorjan ,Alina
Jagnenkova  ja kadetid poisid Madis Moos,Markkos Pukk 32 hulka.

 

 

 

Juuli alguses võttis Eesti Universiaadi koondis osa Napolis toimuval
Suveuniversiaadil. Eesti koondisesse kuulusid Aaro Õismets,  Toomas Vestli, Maxim
Vuhka, Artjom Hiisku, Johanna Christjason, Ketrin Salumaa, Sirli Jaanimängi, ja Airi
Avameri. Treenerina oli kaasas Sergei Petrov ning managerina Madis Koit.
Võistkonna võistlusel tuli naistel võtta vastu 0-3 kaotused Venemaale ja Hong
Kongile ning 2-3 kaotus Austraaliale ja alagrupist edasi ei pääsetud. Mehed said
vastaseks samuti Venemaa ning veel ka Saksamaa ja mõlemale kaotati 0-3.

Paarismängudel ühelgil Eesti paaril võitu saada ei õnnestunud. 

Individuaalturniiril pääsesid alagrupist edasi Artjom Hiisku ja Airi Avameri.
Mõlemad järgmise mängu kaotasid ja seega neile kohad vastavalt 49 ja 33. 

Seekordne universiaad oli eriline just selle pärast, et osalema pääses vaid 24 riiki
ülemaailma ning ainuüksi seal osalemist võib lugeda juba pisikeseks võiduks.
Põhja-Euroopa riikidest osales peale meie veel vaid Rootsi.
 

 

Üliõpilased võistlesid Itaalias


