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RAPLA KORVPALL



Märts palliplatsil
AVIS Rapla meeskonna jaoks möödus märtsikuu tõusude
ja mõõnadega, rütmis võit kaotus, võit kaotus.  Märtsikuu
esimene mäng toimus Pärnus, vastaseks kohalik Pärnu
Sadam. Enamus ajast kaotusseisus mänginud Rapla
meeskond oli veel kaks minutit enne kohtumise lõppu

tagaajaja rollis (55-65), kuid maruline lõpuspurt kandis vilja
ning lõptulemuseks kirjutati turniiritabelisse raske, kuid
eriti magus 69:68 võit. Rapla meeskonna parimaks kerkis
võidumängus 20 punkti ja 8 lauapalliga Maurice Kemp,

kelle suurepärane viskehoog jätkus ka järgmises mängus
TLÜ/Kalevi vastu.

 9. märtsil Audentese Spordihallis toimunud mäng
TLÜ/Kalevi vastu kujunes thrilleriks, mille lõpplahendus
selgus alles lisaajal. Mängu algust dikteerinud TLÜ/Kalev
näitas võistkondlikku mängu ning poolajale mindi vastu
kümne punktilises eduseisus. Teisel poolajal suutis Rapla
meeskond näidata palju paremat mängu nii kaitses kui ka
rünnakul ning viimastel minutitel tehtud 7-0 spurt viis
mängu lisaajale.  Lisaaeg kujunes loteriiks, millest väljus

võitjana Tallinna meeskond ja seda eelkõige tänu
Berhanemeskeli lõpusekundite hullule kolmesele. Kahjuks
viimase pooleteise sekundi jooksul enam raplakad korvini
ei jõudnud ning tulemuseks valus 90:88 kaotus. Nagu

varasemalt mainitud oli Rapla meeskonna parim M. Kemp
21 punkti ja 8 lauapalliga.

12. märtsil kohtus AVIS Rapla meeskond kodusaalis
valitseva Eesti Meistri, Tartu Ülikool/Rockiga. Kohtumises

Rockiga suutis Rapla meeskond kohe alguses oma
mängumasina tööle saada ning poolajaks visati Balti liigas

finaali jõudnud meeskonna vastu 48 punkti. Meie
meeskonna hea hoog ei raugenud ka teisel poolajal ning
teine võit käesoleval hooajal valitseva Eesti Meistri vastu oli
tõsiasi. Suurepärase mängu tegi Rapla poolelt Thomas van
der Mars, kes kogus korraliku kaksikduubli, visates 18

punkti ja võttes maha 15 lauapalli.

Märtsikuu neljandas mängus võõrustas AVIS Rapla
meeskond kodusaalis TTÜ KK meeskonda. Mängule

favoriidi staatuses vastu läinud Rapla meeskond alustas 



mängu rabedalt ning kaotas poolaja 49:36. TTÜ  näitas seejuures esimesel poolajal
maailma tasemel visketäpsust, tabades 11 teele saadetud kolmepunkti viskest koguni
8.  Raplakad ei suutnud mängu pööret tuua ka teisel poolajal ning seega tuli vastu

võtta valus 81:94 kaotus.

Möödunud kuu viimases kodumängus kohtus AVIS Rapla BC Valga/Valka
Maks&Moortis meeskonnaga. Kodupubliku ees tõelise jõudemonstratsiooni teinud
Rapla meeskond teenis Alexela Meistriliiga turniiritabelisse 16. võidu ning tänu ilusale
võidule jätkas meeskond heitlust põhihooaja kolmanda koha nimel. Meie meeskonna
parim oli Maurice Kemp, kes panustas meeskonna võitu 29 punkti ja 12 lauapalli. Teda
toetas 15 punkti ja 14 lauapalliga Thomas van der Mars. Positiivne on, et AVIS Rapla

särgis said „käe valgeks“ 10 mängijat.

Ilusa võidu järel sõitis Rapla meeskond küll Rakvere Tarvale ning kuigi meeskonna
ootused olid suured tuli võõrsilt tagasi tulla kaotusega. Mängu alustas Brandis Raley-

Rossi vedamisel paremini kodumeeskond, kuid avaveerandi lõpuks jõudis Rapla järele
23:24. Teisel veerandil jätkus tasavägine heitlus, kuid neljandiku lõpuminuteil pani
heas viskehoos olnud Tarvas oma paremuse maksma ja läks poolajaks juhtima 53:43.

Teisel poolajal ei leidnudki AVIS Rapla mehed oma mängu ning turniiritabelisse
lisandus kindel kaotus numbritega 78:105.

Märtsikuu viimane mäng Alexela Meistriliigas mängiti Audentese spordihallis
Audentese SG/Noortekoondise vastu. Võrdsete heitlus kestis terve esimese veerandaja,

teisel veerandajal lülitas Rapla meeskond sisse järgmise käigu ja enam tagasi ei
vaadanud. Raplakad võitsid mängu tulemusega 50:84. Seega märtsikuu seisuga on
AVIS Rapla meeskonnal Alexela Meistriliiga turniiritabelis kirjas 17 võidu- ja 14

kaotuspunkti, hoides sellega tugevat neljandat positsiooni.



Play-offid tulemas
 Alexela Meistriliiga play-offid on ukse ees ning peagi on korvpallifänne ees ootamas

hooaja kõige huvitavamad vastasseisud. Vaadates turniiritabelit on selge, et
põhihooaja lõpetab esimese asetusega BC Kalev/Cramo ning Tartu Ülikool/Rock on
kindlustanud põhihooaja teise koha. Kahe Eesti korvpalli "suure" järel jätkub aga
armutu heitlus parima playoffi koha nimel.  Märtsikuu seisuga paikneb kolmandal
kohal TLÜ/Kalev, neljandal AVIS Rapla, viiendal Rakvere Tarvas ning kuuendal Pärnu

Sadam.  

 Kellest saab AVIS Rapla veerandfinaali vastane? Erinevaid stsenaariumeid on palju
ning miski pole kindel. Kõige tõenäolisemalt lõpetab Rapla meeskond põhihooaja
neljandana ning Rakvere Tarvas, kes aprilli alguses mängib Pärnu Sadama ja
Audentese SG/Noortekoondise meeskonnaga, viiendal kohal. See tähendab, et
eelmise aasta pronksikohtumine võib saada uue vaatuse juba veerandfinaalides.  
Loomulikult ei ole AVIS Rapla meeskond heitnud peast mõtet lõpetada teist aastat
järjest põhihooaeg kolmandana. Samas ei sõltu kolmanda koha saamine enam ainult

Rapla meeskonnast, kuid stsenaariume selleks on kaks: 
1. AVIS Rapla alistab kodus Pärnu Sadama meeskonna, ning TLÜ/Kalev komistab kas

TTÜ KK või Valga meeskonna vastu,

 2. AVIS Rapla kaotab kodusaalis Pärnu Sadamale ning TLÜ/Kalev kaotab mõlemad
järelejäänud mängud. Sellisel juhul on kõige tõenäolisem play-offi vastane Pärnu
meeskond, kes aprillikuu alguses kohtub lisaks Rapla meeskonnale ka Rakvere

Tarvaga.

 Võimalike stsenaariumite alla käib ka võimalus, et AVIS Rapla lõpetab põhihooaja
neljandana ning Pärnu Sadam viiendana, kuid see tähendab seda, et Rakvere Tarvas

peab kaotama nii Pärnule kui ka Audentese SG/Noortekoondisele. 





Noored palliplatsil

Kuigi korvpallihooaja „selgroog“ on juba murtud kõigis
liigades, siis põnevaid vastasseise jagus märtsikuusse

enamikes noorteliigades. Kokku pidasid Rapla
Korvpallikooli võistkonnad 26 Eesti MV mängu.

 Korvpallikooli kolme noorema vanuse poisid (mikro,

makro ning mini) märtsikuus võistlustules ei olnud.

 Poiste U14 võistkond pidas märtsikuus Eesti MV raames
ühe kohtumise. Endiselt hoidis Raplamaa esindus end
kindlal võidukal kursil, Kesklinna KK I alistati numbritega
107:61. Lisaks mängisid U14 poisid edukalt EYBL etapil St.

Peterburgis, sellest pikemalt järgmises artiklis.

 Raplamaa noormeeste U16 esindusvõistkond tunnistas
märtsikuus vaid võite, alistades BC Tarva 86:69, KK Hito

83:55, BC Tarvas/Rakvere SK II 89:60 ning BC
Tarvas/Rakvere SK I 75:67. Seega lõpetati põhihooaeg teise
divisjoni võitjana ning tagati pääs play-offi, kus vastamisi
minnakse I divisjon 8.koha meeskonna Salva/Rock II-ga.

Aprillikuus algavad play-off kohtumised. U16 poiste II
võistkonna saldo oli märtsis 1:1, Audentese SK II alistati

77:35, KK Tallinn/TSK-le jäädi napilt alla 63:66. Omas grupis
lõpetas II võistkond 3. kohal 8 võidu ja 4 kaotusega.

Sarnaselt noorematele klubikaaslastele ei pidanud ka  U18
Raplamaa tiim kaotusi vastu võtma, võideti KK Hito 91:42

ning Rsk sPortkunda 103:45. Ka U18 noormehed
platseerusid II divisjoni tabeli tipus. Play-offi vastaseks I

divisjoni 8. meeskond Keila KK.

 Noortest kolleegidest keerulisem kuu oli Saku II liigas
mängival Rapla Korvpallikooli võistkonnal. Märtsikuusse oli
jäänud veel kaks põhituuri kohtumist ning mõlemas jäädi
vastasele tasavägiselt alla Postimees/Soov.ee 65:73 ja BC

Viljandi 68:76. Järgnes 1/8 finaal, kus vastaseks Ei,
Emotsioon/AIM Production. Koduses lisaajale läinud
avamängus kaotas Rapla KK 69:71. Seeria teise võõrsil
peetud kohtumise võitsid raplakad kindlalt 66:41. 



Kolmas otsustav lahing, mis toimus taas Rapla kodus, lõppes vastaste võiduga 65:55.

Kahjuks jäi seega Rapla KK esindus välja esikaheksast ning jätkab mänge 9.-12.

kohale.

 Sarnaselt poistele olid Rapla KK tüdrukute esindused veebruarikuus väga tegusad.  

Märtsikuuks oli läbi saanud tüdrukute mikroliiga, kuid selle asemele pidasid mikro
tüdrukud kaks põnevat sõpruskohtumist BC Stari ja Pärnu LSK tüdrukutega.

 Makroliiga tüdrukud pidasid oma viimase etapi, kus peeti neli põnevat mängu. Kahel
korral alistati Pärnu LSK tüdrukud ning BC Kalev/Cramo esindusega jäi mängude seis

1:1.

 Mini tüdrukud märtsikuus EMV mänge ei pidanud ning nende viimane põhituuri
etapp ootab ees 9.aprillil Tallinnas.

 U14 tüdrukud käisid märtsis kahepäevasel etapil Sillamäel. Sillamäe ja S&S
võistkondadele hakati kohati hästi vastu, kuid siiski võeti vastu 19:41 ning 42:58. U14

vanuse liidrile Tartu Kalevile jäädi alla 14:92.

 U16 tüdrukud pidasid märtsi keskpaigas kodusaalis tubli etapi. S&S võistkond alistati
numbritega 68:41. Põnev lahing toimus ühe lähima konkurendi Sillamäe Kalevi vastu,

lõpuheitluses jäid Rapla neiud siiski alla 73:76.



18.-20. märtsini toimus idanaabrite suurlinnas St.Peterburgis kolmas Euroopa Noorte
Liiga ehk EYBL etapp U14 vanuseklassi noormeestele. Raplamaa poiste esindus läks

turniirile ühe favoriidina, kuna kaks esimest etappi, mis toimusid Raplas ning
Ventspilsis, läbiti „puhaste paberite“ ehk kaotuseta.

 Raplamaa poiste vastasteks olid Peterburgis neli Venemaa tiimi ning üks Läti esindus.
Kohe esimene vastane oli üks tugevamaid kahe esimese etapi jooksul ühe kaotuse

saanud Bratski tiim Venemaalt. Tegemist oli tõsise lahinguga, kus Raplamaa poisid, kes
sel korral ei saanud kaasa lüüa päris täisrivistuses, pidid vastu võtma napi kaotuse 50:52.

Turniiri avapäeva teine mäng toimus samuti tabeli tippu kuuluva Venemaa tiimi
Admiralteiskajaga. Vastaste kodusaalis said raplakad magusa võidu 54:41.

 Kolmes järgnevas mängus toodi võidud Raplamaale märksa kergemalt 61:37 alistati
Orbita (Venemaa), 100:36 saadi jagu Centralnaja (Venemaa) klubist ning 81:31 võideti
Ventspils Spars (Läti). Etapil said Raplamaa poisid seekord III koha. Kaotuseta jäi sel

korral Gruusia 2002 koondis ning ette poole platseerus ka ühe kaotuse teeninud Bratsk.

Kolme etapi kokkuvõtteks võitsid Raplamaa poisid põhiturniiril esikoha ning tagasid
pääsu superfinaali, mis toimub aprilli lõpus või mai alguses Poolas.

U14 poisid jõudsid EYBL superfinaali!



89+ meeskond taas koos
Märtsikuu lõpus algasid Rapla maakonna meistrivõistlused korvpallis. Kokku

registreerus 7 meeskonda erinevatest Raplamaa paikadest – Raplamaa U18, Rapla KK
89+, BC Rapla, KK Ahtela Kehtna, Juuru I ning Arca Nova/Juuru.

 Nagu eelnevast võib välja lugeda, siis osaleb võistlussarjas Raplamaa U18 poiste
esindus, et teenida kogemusi meeste võistkondadega konkureerides. Samas Rapla

Korvpallikooliga seotud võistkondi on liigas teisigi. Kõige enam kõneainet ja põnevust
on pakkumas Rapla KK 89+ meeskonna osalemine ja taas korvpalliväljakul nägemine.

1989. aastal ja veidi hiljem sündinud noormeeste grupp on olnud Rapla Korvpallikooli
üks legendaarsemaid punte. Indrek Ruudu juhendamisel kuuluti vanemates

noorteklassides alati Eesti tippu. Kuigi 89 aastakäigul jäi U18 vanuses medal püüdmata,

siis mängisid nad asendamatut rolli, et 90-91 aastakäik võitis Rapla Korvpallikoolile
esimese ning siiani ainsaks jäänud U18 vanuse Eesti meistritiitli.  Rapla väiksust silmas
pidades saab kõnealuseid aastakäiku fenomenaalseks pidada nö hea materjali poolest.
Suur enamus noormeestest võis juba 16-17 aastasena palli vabalt korvi suruda ning

suvelaagrites sai ka vägevaid pealtpaneku võistlusi korraldada.

 Juba Rapla KK 89+ meeskonna avamäng tõi Rapla Korvpallikooli saali täismaja
pealtvaatajaid. Järgmine mäng toimub juba eeloleval laupäeval, 2.aprillil, kell 17:00. 



Vestlusõhtu "Ajas Muutuv Korvpall"
30. märtsil toimus Rapla Loomeruumi ruumides Vestlusõhtu “Ajas muutuv Korvpall”.
AVIS Rapla korvpallimeeskonna, Rapla rahvakultuurispetsialisti ja Loomeruumi

koostöös organiseeritud ürituse eesmärgiks oli vaadata tagasi Rapla korvpalli ajalukku,

selgitada korvpallimaailma telgitaguseid ning uurida, mis on aja jooksul muutunud
ning mis on tänaseni kestev. Vestlusõhtul esindasid AVIS Rapla meeskonda Sven
Kaldre, Indrek Kajupank ja Martin Paasoja, samuti mõlemad meeskonna treenerid

Aivar Kuusmaa ja Toomas Annuk ning meeskonna mänedžer Jaak Karp.

Vestlusõhtust kujunes meeleolukas olemine, mis Janar Filippovi eestvedamisel haaras
kaasa kõik kohalviibjad. Ligi 50 inimese ees toimunud vestlemine algas Filippovi

sissejuhatava kõnega, millele järgnes peaesinejate tutvustamine. Õdusas õhkkonnas
läbi viidud üritus lummas pealtvaatajaid nii huumori kui ka huvitavate faktidega
korvpalli ajaloost ja Mihkel Tiksi mälestustest. Lisaks sellele andis õhtule mõnusa

meeleolu Mari ja Markuse muusikalsed vahepalad.

Vestlusõhtu käigus said kohalolijad kuulda, kuidas õhtu peategelased Raplasse
korvpalli mängima sattusid ning millised olid nende teadmised Rapla korvpallist enne

Raplasse tulemist. Uuriti, kuidas toimib meeskonna ehitamine, milline panus on
fännidel ja sponsoritel. Teemaks tulid mängijate karjääri jooksul juhtunud naljakad

seigad, välisklubides mängimine, unistused ja plaanid.

Möödus üks hubane, sisukas, kuid samaaegselt humoorikas õhtupoolik korvpallilainel.
Rapla Korvpallikool tänab idee autoreid, korraldajaid, kõiki vestlusringis osalejaid ning

loomulikult kuulajaskonda! Loodame, et sarnane üritus ei jää viimaseks!



5. aprillil toimub AVIS Rapla meeskonna viimane Alexela Meistriliiga põhihooaja mäng.

Mängu teeb eriliseks fakt, et publikut oodatakse saali rahvariietes, nimelt soovitakse
Raplas pildile saada sajad rahvarõivas korvpallifännid, et näidata rahvakultuuri ja
korvpalli ühtsust. Aktsioon on osa koostööprojektist, mille tulemusena valmib

paikkondlikku pärandit ja korvpallikultuuri siduv kalender.

 Alates jaanuarist on Avis Rapla korvpallimeeskond koostöös Rahvakultuuri Keskusega
valmistanud ette Rapla maakonna 2017. aasta kalendrit, mis peaks valmima käesoleva

aasta novembriks. 5. aprillil oodatakse Alexela Korvpalli Meistriliiga mängule
pealtvaatajaid rahvariietes, et teha kalendri tarvis maikuud illustreeriv foto. “Mai on
Rapla maakonnas laulu- ja tantsupeo kuu, ent ka finaalturniiri kuu, mis aasta tagasi
päädis Raplale meistriliiga medaliga,” selgitab pildistamise ideed projektijuht Mari
Tammar ning lisab, et korvpall ja pärimuskultuur kannavad mõlemad koha vaimu ja
identiteeditunnet, mis on kalendri kontseptsiooni läbivaks jooneks.  “Mina tunnen
samamoodi,” kinnitab korvpallimeeskonna mänedzer Jaak Karp. “Kui korvpall toob

meid kokku ja paneb üheskoos rõõmu tundma nagu laulu- ja tantsupidu, siis on ta osa
rahvakultuurist,” lisab Karp ja tunnistab, et pärimuse ja korvpalli sümbioos tundub ehk

esialgu võõras, ent on tema arvates huvitav ja õiglane. 

AVIS Rapla kutsub Pärnuga mängule
publikut kandma rahvariideid





Aita tuua korvpalli ajalugu Raplasse, päriseks! Sellised sõnad kirjeldavad kõige paremini
Rapla Korvpallikooli ideed luua Raplasse Eesti esimene korvpallimuuseum. Projekti
finantseerimiseks loodab Rapla Korvpallikool just Rapla inimeste abile, nimelt just Teil

on võimalus kaasa rääkida Rapla valla 2016. aasta kaasava eelarve kasutamisele.

Kaasava eelarve finantseering aitab kaasa korvpallimuuseumi ehitamisele,

sisustamisele, eksponaatide kogumisele, Eesti korvpalli ajajoone tegemisele ning
virtuaalse keskkonna loomisele.

 Ideest lähemalt: Planeeritava muuseumi ja ülejäänud Korvpallikooli hoone eesmärgiks
on eksponeerida Rapla ja Eesti korvpalli ajalugu ning saavutusi. Rapla Korvpallikooli

poolt hallatavale spordihoonele tuleb juurdeehitus, mille teisele korrusele
projekteeritud ruumis eksponeeritakse võidetud karikaid, auhindu, meeneid. Lisaks
sellele on näitusel väljas püsiekspositsioon Eesti korvpalli ajaloost, korvpalluritest ning
võidetud auhindadest ja karikatest. Sealjuures kasutatakse ka teisi Rapla Korvpallikooli
ruume nagu trepikojad, koridorid ja teised pinnad, eesmärgiga eksponeerida Rapla ja

Eesti korvpalli ajalugu. Ruumide otstarbekas kasutamine võimaldab Rapla
Korvpallikoolil ja teistel Rapla valla spordiorganisatsioonidel pidada spordiga

seonduvaid seminare ning loenguid. Lisaväärtusena on võimalik uues ruumis ühiselt
vaadata ülekandeid spordivõistlustelt ning jälgida audiovisuaalseid salvestisi olulistest

võistlustest jm hetkedest korvpalliajaloos, muutes projekteeritava ruumi
multifunktsionaalseks ning innovaatiliseks. Ruumi projekteerimisel on arvestatud Eesti
korvpalli ja Rapla korvpalli erinevaid ajajärke ning arengu kronoloogilisi etappe. Eesti
korvpalli ajaloo eksponeerimisel on Rapla Korvpallikool tuginenud erinevatele korvpalli

memoriaalidele ja ajalooraamatutele.

 Planeeritav Eesti esimene korvpallimuuseum koos teiste eksponaatidega erinevates
ruumides panustab Raplamaa turismi arengusse, olles atraktiivseks sihtpunktiks

kõikidele korvpallist huvitatud inimestele. Sealjuures kannab uus muuseum edasi Eesti
ja Raplamaa ühe populaarsema spordiala algeid kuni tänapäevani. Lisaks sellele

panustab muuseum Raplamaa haridustegevusse võimaldades Rapla ja naabruskonna
koolidel analüüsida ja õppida korvpalli ajalugu ning tutvuda peamiste sündmustega.

Hääletamine viiakse läbi 15. aprill kell 8.00 kuni 29. aprill kell 17.00. Oma hääle saab
anda vähemalt 16. aastane Rapla valla kodanik:

Rapla Spordihoones Aasa tn.1 ID kaardiga • Elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult,
identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, Rapla
Keskraamatukogus ja haruraamatukogudes Alus, Hagudis, Kodilas ning Rapla

Keskraamatukogu Kuusiku välisteeninduspunktis

Toome kaasava eelarve abiga korvpalli ajaloo
Raplasse, päriseks!





KRISTEL VILJUS
KML assistent



1. Millised on sinu ülesanded Rapla Korvpallikoolis?

 Minu peamised ülesanded Rapla Korvpallikoolis on  seotud meistriliiga
meeskonnaga. Kõige suurema aja võtab ära mängude korraldamine, kus tihti tuleb

hakata asju ajama juba mitu päeva enne mängu.

 2. Kuidas leidsid tee korvpallini?

Nii palju kui ma mäletan, tahtsin ma juba väikesest peale korvpallitrenni minna, kuna
minu ema oli kunagi korvpalli mänginud. Esimesse korvpallitrenni läksin ma, kui olin
viiendas klassis. Mäletan, et kui läksin esimesse trenni, siis mul veel mobiiltelefoni
polnud ja kui Karin Lipstuhl küsis garderoobis kõigilt, kas keegi kella teab, siis ma
salaja vaatasin kotis käekella pealt ja ütlesin talle kellaaja. Selle peale Karin ütles, et
kas sa oled ennustaja? Pärast seda ma teadsin, et see seltskond mulle sobib ja

korvpallitrennis tahan ma ka edaspidi käia.

 3. Oled mänginud naiste meistriliigas alates 2012/13 hooajast, millised on sinu
parimad mälestused nendest aastatest?

Kõigil kolmel hooajal, mil mina naiste meistriliigas mängisin, koosnes meie naiskond
peamiselt ainult noormängijatest. Ilmselt selle tõttu olid ka kõik võidud minu jaoks
suure tähtsusega, ühtegi kindlat mängu ei oskagi välja tuua. Parimad mälestused,

mis kõige erksamini meelde jäänud:

 1) Kolmandal hooajal suutsin ma joonejooksudes juba Kaia Kosele (Naiskonna parim
jooksja) konkurentsi pakkuda.

2) Naiskonnaga kinkisime peatreener Annukile tema lemmiktoidukoha (Hesburgeri)
kliendikaardi.

3) Peatreeneri õnneks või kahjuks tegi naiskond tema kulul ka tihti nalja. Pärast
trenni lõppu panime alati keskringis käed kokku ja hüüdsime “Rapla”. Üks trenn sai
naistega kokku lepitud, et keegi ei hüüa kaasa, seekord hüüdiski treener üksinda.

Pärast seda oli treener ettevaatlik nendes olukordades. Meil oli aga nalja küllaga. ☺  

Kokkuvõttes võib õelda, et kõik reisid ja istumised naiskonnaga on alati olnud täis
nalja ja toredaid hetki.

 4. Kas oled kunagi mõelnud korvpallitreeneri ametile?

 Minult on küsitud seda päris palju, sest naiskonnas ma võtsin vahepeal liialt palju
sõna. Juba gümnaasiumis käies aitasin ma korvpallikooli treeneritel nende trenne
asendada. Mulle meeldib lastega tegeleda ja neid õpetada, aga päris tõsiselt

korvpallitreeneri ameti peale pole mõelnud.



5. Mida positiivset on korvpall sinu ellu andnud ning kas soovitad ka teistele
tütarlastele korvpalliga tegelemist?

Korvpall on andnud minu ellu väga palju positiivset alates tuttavatest kuni väga heade
sõpradeni välja. Veel tähtsam on see, et korvpallil on suur osa selles, milliseks

inimeseks ma sirgunud olen. Korvpall on õpetanud teistega arvestamist, lugupidamist,
usaldust, täpsust, sihikindlust, enesekontrolli ja oskust leppida kui kõik ei lähe

plaanipäraselt. Nende samade põhjuste pärast soovitan kõikidel neiudel ära proovida
korvpallitrenn. Ma luban, et te ei pettu.



Raplas alates

Toomas Annuk

2011



1. Oled korvpallitreenerina tegutsenud alates 2000 aasta sügisest, kuidas leidsid tee
korvpallini ning mis hoiab sind motiveerituna?

 Selles tuleb “süüdistada” ennekõike Raivo Trallat,  et olen saanud võimaluse tegeleda
päevast päeva oma hobiga, kuid loomulikult olen talle alati siiralt tänulik, et sellele

teekonnale mind suunas.

Esimene grupp anti mulle Avinure Gümnaasiumis ning juba esimesel treeningul jäi
eredalt silma enda poolt disainitud edevas neoonkollases nr.23 mängusärgis korvpallur,

kes hetkel kannab AVIS Rapla meeskonna punast 45 numbriga särki.

Esimesed 6 aastat tegelesin noortegruppidega hobikorras oma põhitöö kõrvalt, kuniks
2006 suvel võttis minuga ühendust “korvpalli hull” treener- isiksus Aivo Erkmaa, kelle
sõnum oli lühike ning konkreetne , kui ütles, et “kaua muu jamaga tegeled”, Tartus
tehakse korralikul tasemel kõrgliiga meeskonda – Fausto – ning tema näeks mind
abitreenerina. Järgmised 5 hooaega veetsin Tartus, kus alustuseks saime Faustoga

karikavõistluste ja meistriliiga pronksmedalid, seejärel edasi juhendasin Tartu Salva ja
Rocki noortegruppe kuni Eesti noortekoondiste juures  viisid mind teed kokku Indrek
Ruuduga, kes soovis mind enda juurde abitreeneriks Raplasse. Lühidalt kokkuvõtteks

on mõjutajateks ning teenäitajateks olnud Tralla, Erkmaa ja Ruut. Aitäh !

 Olles nüüd viiendat hooaega Raplas, siis motivatsiooni probleeme pole veel täheldanud
ja kuna treeneri elukutse juures on võrdväärselt tähtsad nii õpetamisoskus, kui oskus ise

läbi selle õppida, mis tegelikkuses ongi lõputu protsess, ehk see ongi peamine
motivatsioon kui on võimalus nautida seda kõike asja sees olles !

 2. Kas oled kunagi mõelnud treeneriametile väljaspool Eestit?

Kuna enamuse ajast
mõtlen korvpallist, siis tõenäoliselt on jooksnud läbi ka mõtted treeneritööst välismaal,
aga selleks peab valmis olema, et sinna siirduda . Paljudes riikides on korvpallikultuur,
know-how, tööprotsess ja sinna kuuluvad nõudmised hoopis teised kui meil, seega pole
mõtet igale poole pea ees tormata, minna lihtsalt minemise pärast. Juhul kui peaks
õnne olema ja pakutavad tingimused on vastuvõetavad, siis ei kõhkleks selle sammu

astumisel.

 3. Vähesed Eesti korvpallurid on jõudnud mängima välisliigadesse, mis on sinu
arvates peamisteks põhjusteks?

 Olen selles mõttes õnnelik treener, et on olnud au teha koostööd tõenäoliselt
töökaimate korvpalluritega Eestis, võib nimetada nii Janar Sood, Sven Kaldret, Martin
Dorbekit , Rait-Riivo Laanet ehk saan väita, et noorema põlve korvpallurid on valmis

raskeks ning järjepidevaks tööks, et jõuda võimalikult kaugele oma karjääris, sealhulgas
välisliigadesse.  

 



On mitmeid talendikaid, ambitsioonikaid, samas töökaid mängijaid, kes on endale
seadnud suured eesmärgid, kuid eks välisliigadesse jõudmine eeldab veel korralike
taustajõudude agentide -soovitajate olemasolu, oma osa on loomulikult õnnefaktoril.

 Siiski jälgides viimaste aastate liikumisi on asi läinud pigem positiivses suunas, kuna
niipalju noormängijaid pole varem välismaal olnud, kui on neid käesoleval ajal korralike
klubide-ülikoolide juures. Kuna mu A-klassi meeskonnast Tartu Salva aegadest on 2
poissi – Kaldre ja Jõesaar- saanud võimaluse nuusutada korvpallimängu Hispaanias,

USA-s ning on endalgi olnud võimalust tutvuda välisklubide-ülikoolide
 treeningprotsessiga, siis tean loomulikult , et on seal paljud asjad väga erinevad just
võrreldes sellega, millega on harjunud Eesti mängijad konkurentsipuuduses vaevlevas
Eesti meistriliigas. Tundub , et natuke on need asjaolud soodustanud mõningate

mängijate langemist mugavustsooni, ehkki nende võimed lubaksid mängida kõrgema
tasemega välisliigades. 

4. Oled viimastel aastatel treeninud ka tüdrukuid ja naisi, mis on peamised
erinevused võrreldes meeste korvpalliga?

 Jah, tõepoolest olen olnud ainulaadses olukorras, kus mul kahe aasta jooksul oli
võimalus üheaegselt olla riigi kõrgliiga tasemel treeneriks meeskonna kui naiskonna
juures ja pean ütlema, et naiskonna tüdrukutega töötamine andis mulle ülimalt

väärtusliku kogemuse. Karjääri jooksul olen seotud olnud mitmete võistkondadega nii
noorte kui täiskasvanute tasemel ja saan kinnitada, et Rapla naiskonna näol oli

vaieldamatult tegemist tiimiga, kellega iga trenn, mäng kui muud koosviibimised olid
naudingut pakkuvad hetked. Tänud tüdrukutele veelkord !!!

Rääkides erinevustest võrdluses poiste-meeste korvpalliga, siis eelkõige tuleb õrnemale
soole sisendada enesekindlust ja usku endasse, nad on valmis kuulama ja õppima,

püüdlikud ning emotsionaalsed, olles seejuures tänulikud ehk nad hindavad seda kui
nendega tegeletakse ja tähelepanu pööratakse .

Meeskorvpallurite juures võib vahetevahel kohata vastupidist tendentsi kui mängijad
kellel puuduvad isegi elementaarsemad põhioskused omavad põhjendamatult kõrget

enesehinnangut.

5. Käimas on sinu viies hooaeg Rapla korvpallimeeskonna treenerina, mis on olnud
meeldejäävaim hetk?

Meeskonnaga seonduvalt  saab välja tuua 15.mai 2015.a , aga lisaks meeskonna
edusammudele märgiksin ära  mõned mängud naiskonnaga, just nende võistkondade
vastu , kust võitu keegi peale meie endi ei oodanud, ennekõike korraliku tasemega Läti
naiskondade vastu - Liepaja, Läti Ülikool - , aga  kui rääkida õpilaste edusammudest, siis

loomulikult tunnen uhkust, et naiskonna mängija Kristel Viljus tänu enda
sihikindlusele, lisaks läbimõeldud treeningprotsessile jõudis sportlikus vormis sellele
tasemele, kus jooksuteste sooritas peaaegu võrdväärselt liidermängija Kaia Kosk-ga.






