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BALTECO EESTI VÕISTKONDLIKUD
MEISTRIVÕISTLUSED SAID HOO SISSE
12. oktoobril alustasid Eesti klubid uut hooaega Eesti Võistkondlikel

Meistrivõistlustel. Esimene etapp mängiti Viljandis, Suure-Jaanis ning

Põlvas. 

Eelmise aasta Eesti Meistrid ehk Maardu Lauatenniseklubi meeskond

ning naiskond alustasid meistrile kohaselt ja võitsid kõik vastased

ülekaalukalt. Sellest olenemata nad end aga väga kindlalt tunda ei

saa, kuna otseste medali konkurentidega tuleb mõõtu võtta alles

järgmisel mängupäeval. 

Eesti Võistkondlikel Meistrivõistlustel osaleb kokku 7 naiskonda.

Debüüt hooaega teevad TalTech Spordiklubi ning Lauatennisekeskuse

võistkonnad. Meeste võistkondi on kokku 55, mis jagunevad kuue liiga

vahel. 

Kui varasemalt on suurima võistkonna arvuga olnud tipus Keila

Lauatenniseklubi, siis sel korral on võtnud trooni enda kanda Pärnu-

Jaagupi LTK, kes osaleb koguni kuue võistkonnaga. 
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Pildil eelmise aasta võitjad (foto: Ilmar Roosmaa)



 

ÕPIME TUNDMA - TÕNIS NIINEMETS

"Jutt, et raha teeb sportlase, on
puhas bluff"

Milline on Sinu seos lauatennisega?
Lauatennis oli esimene spordiala, mille treeningutega ma
7-aastaselt alustasin. Mängisin seda kuni 13/14-aastaseni
peaaegu igapäevaselt.  Olen alati julgelt väitnud, et just
lauatennise trennis sain oma füüsise pagasi ning süvenes
kiindumus sporti.

Foto: Mikk Nurga

Kes oli noorena Sinu lauatennise eeskuju. Kas oskad
nimetada mõnda praegust Eesti lauatennise mängijat?

Iidoleid Eestist omal ajal polnud. Küll aga oli lauatennise
ajakirjadest välja valitud mitmed lemmikmängijad, hoolimata
sellest, et neid inimesi mängimas ma kunagi näinud
polnud. Aga Jan Ove Waldnerit teadsid siiski kõik. Praegustest
mängijatest tean naiste koondise esinumbrit Airi Avamere ja
nüüdseks juba minu ajal mängijana tegutsenud praeguseid
treenereid.

Miks sa lõpetasid lauatennisega tegelemise? Kas oled
seda ka kahetsenud?

Lõpetasin seetõttu, et trenniajad muutusid, trennimaks tõusis
ja mul oleks olnud võimalus käia trennis vaid korra nädalas.
Antud tasu eest ma ei pidanud seda mõistlikuks. Ja seejärel
läksin spordihoones korrus kõrgemale võrkpalli. Kahetsenud
olen ikka, aga hetkel domineerivad vaid toredad mälestused
trenni- ja laagriaegadest.

Kas sa praegu ka spordiga tegeled? Kui jah, siis mis spordialaga ja miks?

Hetkel on kõige rohkem kokkupuudet võrkpalliga. Miks?, keeruline vastata. Mulle meeldib, et see on
võistkondlik ala ning pole mingit kontakti vastastega. Lisaks on see mäng, mida igaüks lihtsalt palli kätte võttes
ei oska. Nagu lauatenniski. Lihtsalt ma pole nii individuaalsete alade harrastaja.

Miks peaks noored trenni minema ja miks just lauatennis oleks selleks hea?

Noored peaks minema trenni nii või naa. On see siis lauatennis või miski muu. Lauatennis arendab väga head
koordinatsiooni, osavust, on aeroobne ja väga hea trenn just alustavale noorele. Sest kui vanemad peavad laste
trenni eest tasuma, siis on ka kuumaks oluline määraja. Lauatennise kulud on väga väikesed.

Millal Sind võib näha mõnel võistlusel võistlemas? 

Ma ei julge siinkohal küll midagi välja käia. Hetkel ei ole kalendris ühtegi võistlust ees.

Kes on see eestlane, kelle sa tahaksid maha pidada tulise lauatennise lahingu ja loomulikult võita?

Lauatenniseliidu juhti tahaks võita.

Allar Levandi

Eesti parimad kadettide võistkonnad
LTK Narova I võistkond (Arina Litvinova, Kristina Vassiljeva)

LTK Narova (Artjom Antipin, Konstantin Sokolov

Rakvere Spordikool (Raili Nurga, Anita Kostap, Angela Laidinen)

Viimsi LTK I võistkond (Jan Kenneth Toming, Erik Nüüd, Pert

Marten Lehtlaan)

LTK Narova II võistkond (Maria Žavrankova, Sofia Petrova, Ksenia Genite)

Viljandi LTK Sakala (Gert Vares, Gregor Kull)



 

LIIGA OLULINE, ET MITTE MEELDE JÄTTA
Tabletennis11 Estonian Open28.11.2019 - 01.12.2019

Kai Thornbech, Kätlin Latt ja Rein Lindmäe võidutsesid Türgis

Muudatused, mis hakkasid kehtima 1.oktoobrist

Juhime tähelepanu augustikuu juhatuse koosolekul tehtud otsustele

Septembri lõpus toimus juba 25. korda veteranide suur rahvusvaheline lauatennisetuniir Türgis, kus osales 478 mängijat 39-st
riigist. Eesti mängijatest olid edukad Kai Thornbech, Kätlin Latt ja Rein Lindmäe, kes võitsid oma vanuseklassis mitu medalit.
Turniir on veteranide seas hästi populaarne, mida näitab ka see, et osavõtjate seas oli mängijaid mitte ainult Euroopast, vaid ka nii
kaugetest riikidest nagu USA, Lõuna-Aafrika Vabariik, Jaapan ja Austraalia. Suurte jõududega olid kohal korraldajad ise, Venemaa
ning Ukraina, aga ka Inglismaa, Taani ja Rootsi.
Eestist osales 33 lauatennisisti, edukamad neist olid Kai Thornbech kolme kulla ja ühe hõbemedaliga, Rein Lindmäe kolme
kullaga ning Kätlin Latt kahe kulla ja ühe hõbedaga. Oma tasemelt on turniir muutunud iga aastaga järjest tugevamaks. Tänavu
osales hulganisti nii Euroopa ja maailmameistrivõistluste medalivõitjaid kui ka meistreid.  

Põhiturniirile eelnes ühepäevane Table Tennis Delivers Peace kiirturniir, mis toimus vaid kahes vanuseklassis: kuni  60-aastased ja
vanemad kui 60 aastat. Võistlus viidi läbi karmis ühe miinuse süsteemis. Selle turniiri võitjaks tuli naiste 60+ klassis Kai Thornbech,

kes poolfinaalis sai jagu Evi Ilves-Schalkist 3-0 ning finaalis Elle Õunast 3-1. Hea võidu sai Elle aga poolfinaalis, kus ta esmakordselt
võitis mitmekordset maailmameistrit moskvalanna Larissa Andrejevat. Meie naistele tuli veel ka hõbemedal nooremate seas, kus
Kätlin Latt jäi 1-3 alla endisele Iraani koondise mängijale Maryam Sametile.

Eesti meestel paraku nii hästi ei läinud. Selle turniiri mitmekordne võitja Rein Lindmäe pidi seekord piirduma
veerandfinaaliga. Seevastu põhiturniiril tuli Rein kolmekordseks võitjaks. Meeste 65+ finaalis alistas ta inglase Philip Boweni 3-0.

Paarismängude partneriteks olid tal Venemaa sportlased: segapaaris L. Andrejeva ja meespaarismängus V. Mugurdumov.

Meie meestest sai medali ka Lauri Laane, kes koos Venemaad esindava Sergei Medvedjeviga tuli hõbedale 30+ klassis.
Naiste põhiturniir tõi meile medalivõitjaid juurde. Siin võidutsesid üksikmängudes taas Kai Thornbech 60+ja Kätlin Latt 30+

klassis. Eriti vägeva finaali pidas maha Kätlin, kus ta sai magusa 3-1 revanśi iraanlanna üle. Koos Merje Aasaga sai Kätlin kulla ka
30+ paarismängus. Kai Thornbech mängis end kullale naispaaris koos Evi Ilves-Schalkiga. Segapaaismängud viidi läbi vaid kahes
vanusegrupis ja seal pidid tiitlikaitsjad Thornbech-Bowen seekord 1-3 alla vanduma Andrejeva-Lindmäele. Naiste 65+

vanuseklassis sai Elle Õun üksikmängus hõbemedali ja Eva Hanni pronksi. Koos tuldi pronksile ka naispaarismängus. Elle sai lisaks
veel pronksi ka segapaarismängus koos ukrainlase G. Potoplyakiga.

Lõpetuseks võib taas kord tõdeda, et meie naisveteranid on väga tublid. Südikalt võistlesid ka Aili Kuldkepp, Piret Kümmel, Valve
Sengbusch ja Malle Miilmann. Samuti väärivad kiitust mitmedmeie mehed (Veiko Kibena, Andres Hõrak, Beto Miljand, Priit Eiver,
Guido Piksar, Väino Nüüd), kes võistlesid väga tublilt endast palju kogenenumate vastastega.

ELTL kalendrit puudutavad juhatuse otsused

Kõik reitinguvõistlused peavad olema ELTL kalendris alates

Kehtestada ühtne kalendri/reitingutasu 40 EUR. Kui kalendrisse kantud võistluse kuupäeva muudetakse, tasub korraldaja
muudatuse eest ELTL-ile 80 EUR, iga järgnev muudatus 40 EUR.

Uudise kirjutamisel mitte kalendris oleva võistluse kohta tasub korraldaja ELTL-ile 40 EUR.

ELTL kodulehel avaldatava reklaambänneri kuutasu on 100 EUR, aastamaks 1000 EUR

Kai Thornbech
15. Euro Mini Champs

Augusti lõpus olid võistlustules meie noorimad mängijad, kui Schiltigheimis ( Strasbourgi lähistel ) toimus 15. Euro Mini Champs.
Eestit esindasid Maria Zavronkova, Sofia Petrova, Jevgeni Strogov, Konstantin Sokolov,Jevgenia Kutuzova Julia Bragina, Martin
Kraiko, Jan Kenneth Toming, Erik Nüüd ja Pert Marten Lehtlaan. Noori juhendasid treenerid Vladimir Petrov, Liidia Andreeva,

Marina Verengof ja Raimond Einer.
Poiste vanuseklassis 2007 oli võistlejaid kokku 89. Meie mängijatest oli parim Jan Kenneth Toming, kelle kohaks oli 38. Tüdrukute
vanuseklassis 2007 võistles 72 mängijat. Meie parim selles klassis kohtadel 49-64 oli Maria Zavronkova. Poiste vanuseklassis 2008
tulid 116 mängija hulgast kohtadele 105-112 Martin Kraiko ja Jevgeni Strogov. Sama vanuseklassi 73 tüdruku hulgast oli Jevgenia
Kutuzova koht 69 - 72. 

"See võistlus andis mulle positiivse emotsiooni, kuna oli hästi korraldatud ja vastased olid kõik heal tasemel", võttis võistluse kokku
Jan Kenneth Toming ning lisas: "võistlusnärv oli päris suur, kuna tegemist oli minu esimese suurema võistlusega väljaspool Eestit
aga jäin rahule ja sain äärmiselt vajalikke kogemusi".


