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EESTI LAUATENNISELIIDU
UUDISKIRI
Kõik oluline ühes kohas

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PEETI
ESMAKORDSELT TALTECH SPORDIHOONES
29.02-01.03 toimusid Tallinnas TalTech Spordihoones Eesti
individuaalsed Meistrivõistlused. Võitjad selgitati kuues erinevas
võistlusklassis, kus osales kokku 74 sportlast.
Kõige edukam oli võistlus Maardu LTK mängija Airi Avameri jaoks, kes
võitis kolm Eesti Meistritiitlit. Kaks kuldmedalit sai võistlustelt kaela
Eesti koondise treener Vallot Vainula ning ühe tiitliga läksid koju Alina
Jagnenkova, Aleksandr Lušin ja Stanislav Strogov.
Suurima üllatuse valmistas Anastassia Melnikova, kes jõudis
individuaalturniiril finaali alistades 4-0 Reelica Hansoni ja poolfinaalis
4-3 Kätlin Latti. Finaalis pidi paraku tunnistama valitseva meistri
paremust.
On hea teatada, et võistlejad võtsid uue võistluspaiga rõõmuga vastu
ning seega jagame taaskord meistritiitlid välja just Tallinna
Tehnikaülikooli Spordihoones.
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ÕPIME TUNDMA - AIRI AVAMERI
Äsja lõppenud Eesti Meistrivõistlustelt said kolm kulda. Kas see oli
omamoodi eesmärk ning kui tugevaks hindad EMV taset?
Kindlasti oli see omamoodi eesmärgiks. Kunagi oli esimeseks eesmärgiks
Eesti meistriks tulla. 5 aastat tagasi see õnnestus ning võites teist,
kolmandat, neljandat korda tundsin, et millestki on puudu. EMV tase jääb
kahjuks aga iga aastaga aina nõrgemaks.
Kui raske on tegeleda kõrgel tasemel spordiga, kui samal ajal õpid
juurat ning käid ka tööl?

Pean tunnistama, et iga aastaga muutub kolme asja kombineerimine
aina raskemaks. Alati on kaasas märkmik, ilma selleta enam ei suuda
kõiki asju meeles pidada. Millal on mängud Saksamaal, millal
ülikoolipäevad, millal eksamid jne. Töö ja sport on veel kuidagi moodi
omavahel seotud aga õpingud on absoluutselt teisest ooperist. Vahest
juhtub nii, et magamiseks jääb vaid paar tundi ning samuti on olnud
kuid, kui lähedasi nägin vaid koju riideid vahetama minnes.
Sinu klubi Saksamaal hoiab teises bundesliigas üsna kõrget kohta.
Kas hooaeg Saksamaal on nüüd ametlikult läbi ning kuidas võtaksid
hooaja kokku?

Ametlikku vastust pole keegi andnud, aga mainiti küll, et suvel keegi lõpuni
mängima ei hakka. Sellel hooajal oli meil jäänud veel 3 mängu. 2 neist
pidime mängima 14-15 märts, kuid treener võttis vastu otsuse mängud ära
jätta, kuna ei olnud kindel selles, kas me kõik peale seda koju pääseme. See
hooaeg ei olnud minu arvates nii edukas kui eelmine, kuid suutsime siiski
võita suurema osa mänge, mille eest olen tänulik klubile ja klubikaaslastele.
Kes on Sinu arust praegu Eesti kõige andekamad noored ja kas hoiad kellegi tulemustel ja tegemistel silma peal?

Ma ei ütleks, et ma reaalselt kellegi karjääril niimoodi silma peal hoiaks. Endal on see aasta olnud nii palju tegemist, et
vahepeal ei jõudnud päeva jooksul kordagi Delfit avada, rääkimata siis noorte tulemustest. Vahepeal, kui keegi Maardu
klubist miskit jutustab, siis natukene süvenen, aga kuidi ise ei jälgi kellegi arengut.
Kuidas on Sinu igapäevaseid toimetusi mõjutanud COVID-19 viirus ning kuidas sa en vormis hoiad?
Viirus on ära rikkunud kõik lähituleviku plaanid. Samuti on viirus mõjutanud ka minu rahalist heaolu. Hetkel püüan
jõusaalis käia ja kodus rohkem venitada. Samuti on kontoris siiamaani jäänud võimalus lauatennist mängida. Seega tuleb
vaid treeningpartneritega kokku leppida.
Mattias Falck jõudis üle 15 aasta eurooplasena MM finaali. Millal jõuab naistest keegi finaali või medalile ning kes
see olla võiks?
Naistel on sellega keerulisem, kuna Euroopa paremik on samuti Hiina päritolu. Oletan, et küsimus puudutab "päris
Eurooplasi". Ei oska öelda palju see peaks veel aega võtma, aga Euroopa naistest võiks see olla näiteks Sofia Polcanova.
Kuidas hindad Eesti lauatennise arengust viimaste aastate jooksul ja mida sina koheselt muudaksid või teeksid
kui sul see võimalus oleks?
Viimaste aastate jooksul on küll noored paremaks muutunud, kuid üldpildis pole mina miskit märganud, et oleks
muutunud. Arvan, et tuleks võtta eeskuju teistelt Euroopa riikidelt, kus esiteks hoitakse silma peal koondisemängijate
tervisel, tagatakse sissetulek, et mängijad ei peaks treeningute kõrvalt tööl käima. Samuti võiks meie mängijaid rohkem
välismaale nii treeninglaagrisse kui ka võistlustele saata.
Palju on räägitud sellest ,et Eestis peaks olema akadeemia või treeningkeskus, kus kõik paremad noored koos
treeniksid. Kas sina näed, et see oleks vajalik ning kas Eesti tingimustes on see teostatav?
Arvan, et andekatele noortele tuleb anda võimalus edasi arenemiseks nagu seda tehakse mujal Euroopas. Kindlasti oleks
parem kui kogu koondis treeniks pidevalt koos. Kuid majanduslikel põhjustel arvan, et Eestis oleks sellise keskuse
avamine raskevõitu.
Kas järgmiseks hooajaks on plaanid juba tehtud? Mängid sa välismaal?

Leping Saksamaal on küll pikendatud, kuid seoses viiruse, majandusliku olukorra, karantiini ning piiride sulgamisega ei
saa ma 100% milleskis kindel olla. Lepingut pikendasin klubiga Tus Uentrop.

"Võitjad ei katkesta kunagi ja
katkestajad ei võida kunagi"
Vince Lombardi
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STATISTIKA EI VALETA
Üldine statistika
74 võistlejat
2 päeva
226 mängu
707 setti

Mehed
57 võistlejat
Keskmine reitingukoht 74
Mängijaid TOP 20 st 15

Naised
17 võistlejat
Keskmine reitingukoht 22
Mängijaid TOP 20 st 9

Eesti meistrid üksikmängus

Paarismängude statistika

Vanim ja noorim osaleja

