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Augustikuu viimastel päevadel, 29.31., toimus Lätis Valmieras igaaastane suvelõpu
turniir U13, U16 ja U17 vanusegruppidele. Rapla Korvpallikool oli esindatud U13

võistlussarjas, kus mängisid 2004 sünniaastaga poisid. Mängud ja turniir olid vajalikud,
kuna ees oleval hooajal  Eesti meistrivõistlustel 2004 poisid omavanuste vahel ja

iseseisvalt korvpalliväljakutel möllata ei saa. Seega ületab antud aspekt oluliselt suured
alla jäämised Läti ja Leedu eakaaslastega antud turniiril. Samas, kui süvitsi nendele
mängudele tagasi vaadata tuleb välja, et rohkem on positiivset kui negatiivset.  

Nimelt 5:5 mängus ehk positsioonirünnakus  oli mängupilt vastastega pea  võrdne, mil alla
jäädi ainult kaitselauavõitluses ja korvialuses mängus, kuid seda mitte ülekaalukalt.

Suurem vahe tuli sisse hoopiski ülevälja pressi vastu rünnates. Samas ei lasknud poisid
sellest end üldsegi heidutada ning võideldi ja pingutati alati lõpuni, tänu millele oli iga mäng
ka äärmiselt väärtuslik. Taolisi kogemusi saabki ainult rahvusvahelistel võistlusmängudel,
mis peaks lastele andma trenniks ka lisa motivatsiooni see aeg kvaliteetselt ära kasutada.

Isiklikult arvab treener, et 35 aasta pärast mängime samade satsidega võrdsemalt ja
võidu peale. See aga eeldab järjepideva süsteemse treeningtöö jätkumist.

Täname siiralt lapsevanemat Andrust ja Jaaku, kes aitasid transpordiga ja laste
kantseldamisega. Rapla KK võistkond oli esindatud järgmises koosseisus: Silvar Kristian,
Hendrik Niklus, Märten Laurimaa, Jordan Karp, Silver Loorents, Sander Visser ja Karmo

Kilk. Treeneriks AllarRaul Antson.

U13 poisid tõid kogemusi Valmierast



Ostrava turniirilt palju põnevust, päikest ja ikka korvpalli!

Rapla Korvpallikoolil avanes suurepärane võimalus osaleda hooajaeelsel noortekorvpalli
turniiril Tšehhis Ostrava linnas. Ostrava linna korvpalliklubi SBS Ostrava poolt korraldatav

suurturniir Ostrava Cup 2016 toimus 9.-11.septembril. Tegemist oli traditsioonilise
rahvusvahelise korvpalliturniiriga, mis toimus kokku seitsmele erinevale poiste ja tüdrukute

grupile (võisteldi järgnevates vanuseklassides U19, U17, U15, U14, U13, U12, U11).
Osalejaid oli kokku 96 võistkonda erinevatest Euroopa riikidest: Tšehhist, Ungarist,

Slovakkiast, Poolast, Leedust ja Eestist. Rapla Korvpallikooli võistkondade näol oli tegemist
ainsate Eesti esindustega turniiril.

Kolmapäeva, 7.septembri, varahommikul asus Rapla Korvpallikooli eest Ostrava poole teele
nelja võistkonna jagu korvpallureid. Mõnusas bussis, mis oli „koduks“ päris mitmete tundide

vältel seadsid end sisse U17 poisid ja U17, U14 ja U12 tüdrukud ning nende treenerid ja kaks
bussijuhti. Väiksema peatusega Eesti-Läti piiril jõuti keskpäevaks Leetu, kus ühise

lõunasöögiga täideti reisijate kõhud. Õhtutundiks oli reisiseltskond Varssavis, kus peatuti
hotellis ja puhati välja. Neljapäeva hommik algas võimlemise ja hommikusöögiga ning siis

taaskord teele Ostrava poole. Neljapäeva pärastlõunaks oldi Ostravas kohal. Ees ootas
mõnusalt südasuvine ilm, pakiti asjad lahti hosteli tubadesse. Õhtupoolikul saime kõhud
mõnusas kohalikus restoranis täis ja tegime esimese tutvuse linnaga. Seltskond oli reede

hommikul või ennelõunal algavateks lahinguteks igati valmis ja välja puhanud!

Parima koha eest Ostravas hoolitses meie ainus turniiril osalenud poiste võistkond. U17
poisse oli Ostravasse kokku tulnud 7 võistkonda ning Rapla esindus lõpetas nende hulgas
väga tubli 2. kohaga. Alagrupp võideti täiseduga, kus vastasteks olid Snakes Ostrava ja BK

Prostejov. 



Mängud olid rasked sellepärast, et mängisime tagamängijatega ja jäime kohati hätta
vastaste pikkadega. Poolfinaalis mängisime teise alagrupi teisega BC Koliniga. Poisid ei
olnud alguses mänguks valmis ja lasime visata lihtsaid korve, olles koguaeg tagaajaja
rollis. Teisel poolajal mängiti distsiplineeritumalt ja poisid näitasid head meeskondlikku

mängu. Tasuks võit ja koht finaalis. Finaalis ootas meid BK Prostejov, keda olime võitnud
alagrupi mängus 65:55. Kohtunikud lasid ühelt poolt mängida nii rünnakul kui ka kaitses
väga agressiivselt. Poisid suutsid hoida oma emotsioone kontrolli all, kuid kohtunikud
mitte. Mängisime poolaja võrdelt, siis läksid vastased oma teed ja võtsid kindla võidu
seisuga 73:48. Seega tubli teine koht. Turniiri võib võtta kokku, et poisid näitasid üles

väga head võitlusvaimu ja distsipliini. Vaeva tuleb näha individuaalsete tehniliste oskuste
parandamisega.

U17 tüdrukud, kelle vanusegrupp oli turniiril osalejate rohkeim (konkurentsis 12 tiimi),
pidasid oma esimese turniiri uue treeneri juhendamisel. Treener Toomas Annuk võttis
turniir kokku järgnevalt: “Resümeena saan öelda, et oli väga kasulik ning õpetlik turniir,
kus nägime ka mänguplatsil ja võistlussituatsioonides ära oma puudujäägid, millest

ennekõike saan välja tuua  puudulikud tehnilised oskused ning füüsiline valmisolek. Enim
näidatigi meile kätte nõrgad kohad turniiri avamängus, kus vastane ületas meid kõiges,
mängides ennekõike väga agressiivselt ja kiirelt. Ehkki turniiril järgmise mängu võitsime,

siis reaalselt oli võiduvõimalus olemas veel mõlemas järgnevaski kohtumises.



U14 tüdrukute vanus oli kahjuks ainus, kus turniiri osavõtjate arv oli loodetust väiksem.
Osaleks kokku 4 tiimi, lisaks Raplale kaks Ungari tiimi (Zsiros Akademia Köbanya ning

Kecskemeti KA) ning kohalik SBS Ostrava klubi. Ka Rapla tüdrukute koosseis oli turniiriks
oodatust pisut väiksem. Seitset U14 vanuse tüdrukud abistasid aga tublilt enda mängude
kõrvalt U12 piigad ning seitsme mängijaga tuli mängida õnneks vaid üks mäng. Oli näha,
et kõik kolm vastast olid turniiril Rapla tüdrukutest suuremad ja füüsiliselt tugevamad.

Kõige enam jäime hätta just vastaste ülevälja pressinguga, kus kahe ja vahel isegi kolme
mängijaga agressiivselt palli peatada püüti.  Kui mäng jõudis keskjooneni, oli mängupilt
oluliselt parem ning samuti ka võistkondade tehnilist pagasit vaadeldes oli seis võrdsem.

Põhiturniiril ehk kolmes esimeses mängus oli allajäämine kõigile vastastele kindel.
Tüdrukud kohanesid aga harjumatu ja agressiivse mängustiiliga järkjärgult ning

kolmandal päeval toimunud korduskohtumine Ungari tiimi Kecskemeti KA vastu oli juba
oluliselt tasavägisem. Esimesel kolmel veerandil lahutas võistkondi pidevalt 610 punkti,

kuid viimaseks veerandiks siiski meie jõud rauges. Tüdrukud võitlesid rasketes
olukordades tublilt lõpuni ning turniirilt võeti koju kaasa väga õpetlik kogemuste pagas.



U12 ehk mini tüdrukuid võistles turniiril kokku 7 võistkonda 4 riigist. Meil õnnestus võrrelda
oskusi tšehhide ja slovakkidega. Neljases alagrupis saadi kõigepealt kirja kindel võit

(Basket Ostrava), seejärel kindel kaotus (Slovanka Praha). Kolmas mäng otsustas pääsu
nelja parima hulka. Olulisemalt pikemakasvuliste MBK Rušomberoki (Slovakkia) tüdrukute
vastu tegid raplakad oma turniiri parima mängu. Kui kompromissitust võitlusest ei tulnud

tüdrukutel puudust mitte üheski mängus, siis sel korral realiseeriti ka omad
rünnakuvõimalused hästi. Poolfinaalis kohaliku SBS Ostrava vastu pidasime hästi vastu
ühe veerandi, kuid seejärel oli tunda, et kodupubliku toetusel mänginud vastased olid igas

elemendis pisut paremad ja kindlamad. Viimasel päeval ootas ees lahing pronksile,
vastaseks Tšehhi esindus Sokol Nusle. Seekord ei kulgenud sujuvalt just esimene

veerand, söödud ei leidnud omasid ja visked korvi. Kolm järgnevat veerandit oli mäng juba
võrdne, kuid paarkümmend punkti jäi kolmandast kohast ikkagi puudu. Tüdrukud, kellest
pea pooled olid aasta või isegi kaks nooremad kui tegelik võistlusklass ette nägi, on kõik

kiitust väärt ning tegid väga tubli ja võitlusliku turniiri.



Kui rääkida veel muust eluolust ja korvpallivälistest tegevustest, siis ei saa üle ega ümber
lõputust päikesepaistest ja väikesest suvepikendusest, millest kõik turniiril osalejad osa
said. Vanemad poisid ja tüdrukud sisustasid valdavalt aega kaubanduskeskustes ja
linnaga tutvudes. Lisaks jäi aega ka teistele Rapla võistkondadele kaasa elamiseks.

Nooremad tüdrukud jõudsid ka veel mõnusasse väliveekeskusesse. Samuti veedeti aega
pargikestes, mida jagus linna korterelamute vahele toredalt palju.

Pühapäeva pärastlõunal algas kodutee. Just nagu minnes peatuti ka tagasiteel Varssavis,
esmaspäeva hommikul algas pikem osa teekonnast marsruudiks VarssaviRapla. Teekond

kulges igati plaanipäraselt ning hilistel õhtutundidel jõuti väsinult kui rõõmsalt koju.
Kokkuvõtteks tuleb kogu reisiseltskonda kiita, kes pika bussisõidu tublilt vastu pidasid. Eriti
eeskujulikud olid meie vanemad reisijad, kuid nooremad olid ka igati asjalikud ja tublid.
Mõni kõvem naerupahvatus, kilkamine ning umbes kümmekond küsimust stiilis: millal me

kohale jõuame, kuuluvad ikka asja juurde :)  Täname kõiki reisijaid, lapsevanemaid,
treenereid ja bussijuhte! Toreda ja kogemusterohke reisi tegid kaasa: Gerte, Berit, Ketlin,
Angela, Katri, Paula, Keit Liis, TriinuLiisu, Henriethe, Lisandra, Marta, Triine, Jazmin,
Anna Maria, Lisete, Merith, Kätlin, Kristin Õ, Katarina, Laura, Tiina, Sigdi, Berit, Erle,

Kristin, Kristel R, Katrin, Karel K, Karl Reimond, Karel P, Tõnu, Deran Eric, Drevor Andris,
Johan Marcus, Jan Märten, Taniel, Markus, treenerid Toomas, Kaia, Tiiu ja Viljo ning

bussijuhid Aivar ja Toomas. 



2016.aasta Sügisturniiril osales kokku 9 võistkonda. Rapla KK, Saku KK, KK Viimsi ning
T.Soku KK esindused konkureerisid poiste arvestuses. Tüdrukute poolelt olid võistlustules

Rapla KK, Audentese SK, Pärnu SK, BC Kalev/Cramo ja BC Star.
   

Kahe päeval vältel toimus kokku 18 korvpallilahingut. Tüdrukute poolelt olid võidukad
Audentese neiud, teist aastat järgemööda viis poiste võidukarika koju T.Soku KK esindus.
Lisaks toimusid ka lõbusad lisavõistlused – viske ja osavusvõistlus. Täpseima käega

viskajad olid Pärnu SK tüdrukud ning KK Viimsi poisid. Osavaimad kaptenid olid KK Viimsi
ning BC Stari esindajad. Rapla poisid lõpetasid turniiri 3.kohaga nii põhiturniiril kui ka

kohamängus saadi jagu Saku KK noormeestest. Poiste lõppjärjestus seega: T.Soku KK, KK
Viimsi, Rapla KK, Saku KK. Rapla tüdrukud alistasid Pärnu SK, tasavägine lahing peeti BC

Stari piigadega kolmandale kohale, kuid siiski lõpetati turniir neljandana.
'

Tüdrukute lõppjärjestus: Audentese SK, BC Kalev/Cramo, BC Star, Rapla KK, Pärnu SK.
Väsitavate võistluspäevade lõpuks said kõik osalejad medali ning kosutava maiuse
Balbiinolt! Iga võistkonna treener sai ka võimaluse premeerida sel korral kõige

silmapaistvama esituse teinud mängijat ning kõige enam positiivselt üllatanud pallurit.

Rapla Sügisturniiri võidukarikad sõitsid pealinna!



Enne esimesel koolivaheajale minekut toimus Tallinnas Kristiine Pallimängude Majas
tõenäoliselt Eesti pikema ajalooga korvpalliturniire. Käesoleval aastal toimus järjekorras
25. legendaarse tüdrukute korvpallitreeneri Märt Sepiku mälestuseks korraldatav turniir.

Märt Sepik oli näiteks meie Korvpallikooli treeneri Tiiu Koski esimene treener.
 Rapla Korvpallikool osales 21.22.oktoobril toimunud turniiril mõlemas vanusegrupis –
U12 ja U11. Lisaks Eesti võistkondadele pakkusid U12 vanuses konkurentsi soomlaste

Wartti Basket ning U11 vanuses lõunanaabrite Tukumsi tiim.

U11 tüdrukute tiim, kelle koosseisus oli järjekordseid kogemusi tulnud hankima 13
korvpallipiigat, alustasid kohe mänge korraldajaklubi BC Kalev/Cramo esindusega.

Tasavägise, püüdliku, kuid siiski ka esimesele mängule kohaselt konarliku esituse järel
pidid Rapla neiud siiski tunnistama vastaste nappi paremust. Päeva teises mängus, kus

vastaseks T.Soku KK/SK Nord, väljusid võidukalt just Rapla KK mängijad. Teise
võistluspäeva esimene lahing Audentese SK võistkonnaga otsustas selle turniiri

medalivõitjate saatuse. Palju ei jäänud puudu, kuid enne viimast mängu oli selge, et sel
turniiril jääb raplakatele 4.koht. Turniiri viimane mäng oli selge liidri Tukumsi vastu.

Lõunanaabrite kogemustele ning füüsilisele üleolekule ei olnud sarnaselt teistele Eesti
võistkondadele ka Rapla piigadel võrdset konkurentsi pakkuda. Tüdrukud võitlesid tublilt,

kogemusi saadi juurde hulgaliselt ning õppimisruumi jagub kuhjaga!

U12 tüdrukute turniir peeti 6 võistkonna konkurentsis. Avapäeval pidas Rapla KK kolm
kohtumist. Just nagu nooremadki piigad oli esimene kohtumine ette nähtud

võõrustajatega, selles mängus pidid raplakad BC Kalev/Cramo paremust tunnistama.
Järgnevas mängus saadi küllalt kindlalt jagu T.Soku KK/SK Nord esindusest. Päeva

viimane mäng Pärnu SK vastu oli tasavägisem, kuid kohtumise lõpuks kirjutasid raplakad
võidu enda kontosse. Teisel päeval alustati mänguga Audentese SK vastu, milles tuli

vastaste kindlat paremust tunnistada. Seejärel jäi kohtuda turniiri kolmanda koha mängus
põhjanaabrite Wartti Basketiga. Mäng oli väga võitluslik ning raplakad näitasid, et „sisu“
neis on, vastaste agressiivsusele vastati samaga. Siiski olid soomlannad pisut kindlamad
ja napsasid sel korral medalid. Tüdrukutele jagub nii kiidusõnu kui ka õpetussõnu, turniiri
näol oli tegemist hea ettevalmistusega U12 vanuseklassi Eesti MV esimeseks etapiks.

Rapla KK U11 võistkonnas mängisid: Agnes, Emma, Sille, Emily, Liis, TriinuLiisu, Marta,
Bia, Lisandra, LiisLeandra, Keit Liis, Brit Marii ja Henriethe. Rapla KK U12 võistkonna

koosseis oli järgnev: Katri, Gerte, Berit, Kaialiisa, Elis, Majandra, Angela, Leandra, Paula,
Emma Lisette ja Ketlin. Sel turniiril pälvisid eripreemia tulemuslike ja võitluslike mängude

ees Keit Liis (U11) ja Gerlin (U12). Tüdrukuid juhendasid treenerid Kaia ja Tiiu. 

Rapla tüdrukud osalesid
M.Sepiku mälestusturniiril!





Neljapäeva, 13.oktoobri, hommikupoolik oli Korvpallikooli võimlas täidetud laste ja rõõmsa
sportimisega. Meile olid külla tulnud naaberkantsi lapsed Alu LasteaedAlgkoolist.

 Lõbusa korvpallitunniga alustasid kõigepealt 1.2.klassi õpilased, keda oli ühtekokku pisut
enam kui 30 mudilase. Rapla Korvpallikooli treenerite ja AVIS Rapla mängijate Indrek
Kajupanga ja Martin Paasoja vedamisel tehti erinevaid harjutusi pallidega, võisteldi

teatevõistlustes ning pandi proovile ka visketäpsus. Kui nooremad õpilased olid oma „jõu ja
ilu numbrid“ ära teinud, oli kord käes 3.4.klassi õpilaste käes. Programm üldjoontes sama,
kuid vanuse kasvades sai natuke keerukamaid ülesandeid ka juba täidetud. Loodetavasti
süstisid lõbusad korvpallitunnid põnevust Alu laste koolipäeva ning mis kõige tähtsam

suutsime levitada noorte seas spordi ja korvpallipisikut! 

Korvpallikoolis käisid külas Alu Kooli
õpilased!



Uus hooaeg algas Rapla Korvpallikooli
naiste ja tüdrukute korvpalli osale üllatavate
ja väga positiivsete uudistega. Valitsev Eesti

meisternaiskond 1182 Tallinn ning
Audentese Spordiklubi lõpetasid kümnendi
kestnud eduka koostöö. Naiskonna uueks

koduks sai Rapla Korvpallikool ning
ametlikuks nimeks FCR Media/Rapla KK.

 FCR Media/Rapla KK lööb kaasa EestiLäti
Ühisliigas, Eesti Karikavõistlustel ning
samuti IdaEuroopa regiooni naiskondi
ühendavas naiste Balti liigas (BWBL).
Teadmiseks, EestiLäti Ühisliiga on juba

viiendat hooaega ühtlasi ka Eesti
meistrivõistluste põhiturniiriks. Aprillikuus

EestiLäti Ühisliiga järjestuse põhjal
pannakse paika playoff paarid ning

mängitakse ka välja Eesti meistritiitel ja
medalid.

 Kolme liiga peale on novembrikuu
esimeseks nädalaks mängitud kokku 8
kohtumist, raplakatel viis võitu ja kolm
kaotust. Hooaega alustati kohe edukalt,
saades uues kodusaalis võidupunktid kirja
kõige tugevamas liigas ehk Balti liigas.
Mõnusas atmosfääris ja trummide saatel
alistati AistesLSU Kaunasest numbritega
72:62. Lisaks on Balti liigas käidud ka kõige
pikemal välisreisil, mille sihtpunktideks
sellised linnas nagu Grodno ja Kaunas.

Valgevene naiskonnale Grodno Olimpia
jäädi kahjuks eduka ning võidetud

avapoolaja järel siiski alla, 61:75. Järgmisel
päeval Kaunasest saadi aga ülimagus võit,
kui teistkordselt saadi jagu AistesLSU

tiimist (74:67). 

Naised palliplatsil



Balti liigas on seega hetkeseis 2:1 ning Balagrupis hoitakse sellega esikohta. Detsembri
esimesel nädalal ootab ees kolm põnevat kodumängu, kus revanši loodetakse võtta Grodno
Olimpia (4.detsembril) naiskonnalt ning kahel päeval järjest (7.8. detsember) kohtutakse

Odessa Interkhimi naiskonnaga.

Tuleb tunnistada, et kõige olulisemas, EestiLäti Ühisliigas, on naiskond alustanud oodatust
pisut tagasihoidlikumalt, siiski ei ole loomulikult midagi veel kadunud ning hulgaliselt

tähtsaid mänge ootab veel ees. Mööda ei saa kahjuks vaadata asjaolust, et näiteks viimasel
kohtumisel 10.novembril jäi vigastuse tõttu mängust eemale kuus mängijat, nende hulgas

ka kaks kindlast põhiviisiku mängijat.
 Võidupunktid on liigas kirjas Läti Ülikooli (79:50), Tartu Ülikool/Kalevi (79:74) ning Riia TTT
juuniorite (79:69) naiskondade üle. Kahele tugevale Läti konkurendile on kahjuks avaringis
alla jäädud. Tugevuselt teisele Läti tiimile Vega 1/Liepaja kaotati võõrsil 67:75, eriti kahju on

aga kodusest napist kaotusest RSUle 60:63.

Esimeses ringis ootavad ees veel vastasseisud liiga kindla liidri Riia TTTga, koduse
põhirivaali TLÜga ning kahe noortetiimiga, kelleks on eestlaste poolelt G4S Noorteliiga ning
Läti U16koondis. Tabeliseis näitab praegu 3:2 ning sellega hoitakse 5. rida, järele jäänud

kohtumistega annab aga kohta loomulikult parandada.

 Möödunud hooaja karikavõitjana tagas FCR Media/Rapla KK otsepääsu Eesti
Karikavõistluste poolfinaali ning seega pole veel mänge alustatud.

 Kokkuvõtvalt, on naiskond Raplas leidnud uue ja hubase kodu. On hea meel, et naised on
eeskujuks ja motivatsioon noortele korvpallitüdrukutele ning korvpallihuvilisi on saali

jagunud. Kindlasti ootame naiste kodumängudele, mis on kõigile tasuta, aga veelgi rohkem
pealtvaatajaid. Ka naiste korvpall võib olla väga põnev ja vaatemänguline!  Tule omadele

kaasa elama! #KoosOlemeTugevamad



FCR MEDIA/RAPLAKK
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AVIS Rapla Korvpallimeeskond on alustanud käesolevat
hooaega kõikides mängitavates liigades edukalt.

Suurimaks tagasilöögiks võib pidada Eesti
Karikavõistlustelt välja kukkumist, kus Rapla meeskond
kaotas veerandfinaalis BC Kalev/Cramole. Vaatamata
sellele, et karikasari selleks hooajaks läbi, võib hooaja

algust pidada pigem kordaminekuks, sest Alexela Korvpalli
Meistriliigas on nelja võidupunkti kõrval kirjas ainult üks
üllatus kaotus. Triobet Balti liigas ilutseb kolm võitu ning
üks võõral väljakul teenitud kaotuspunkt. Suurimaks
peavaluks on kujunenud uue korvialuse jõu leidmine,
korraks testimisel käinud Anthony Lee polnud sellisel

tasemel nagu loodetud ning tema suhtumine pigem kesine.
Seega on AVIS Rapla korvpallimeeskond hooaja alguses

läbi ajanud 10 mängijaga, kusjuures mänguaega on
saanud kõik mängijad.

 Käesolevas kuukirjas mängitud karikamängudele ei
keskendu ning seega alustame mängude kokkuvõtet
esimesest Alexela Korvpalli Meistriliiga mängust, kus
võõrustasime kodusaalis BC Kalev/Cramot. Esimene
kodumäng toimus 2. oktoobril, tegemist oli Meistriliiga
avamänguga, mis esimest korda liiga ajaloos toimus

Raplas, vastaseks valitsev Eesti meister BC Kalev/Cramo.
Täismaja publiku ees mängitud suurkohtumise võitis
raplakate rõõmuks kodumeeskond tulemusega 82:66,
kuna Cramo mängud lähevad turniiritabelisse kirja
kahekordselt, teenis AVIS Rapla uhke võiduga kaks

võidupunkti turniiritabelisse.

Pärast suurepärast võitu, mis pani terve Eesti
spordimaastiku AVIS Rapla meeskonnast rääkima, tuli 9.

oktoobril koduses liigas üllatuslikult tunnistada
üliõpilasmeeskonna TTÜ paremust. Kõige lihtsam on seda
selgitada sõnadega, et päevad ei ole vennad! Kuid tõele
näkku vaadates mängis TTÜ väga hea mängu, olles
ülimalt resultatiivne nii korvi alt kui ka  väljast. Meie
meeskonna mäng aga ei sujunud üldse, mitmed

pallikaotused, rumalad otsused rünnakul ja halb kaitse olid
otsesed põhjused, miks vastased suutsid meie vastu visata

100 punkti.    

AVIS Rapla mänguplatsil



Pärast kahte koduliiga mängu,  mis olid meie meeskonna poolt mängupildilt täielikult
äärmused, jõudis kätte aeg alustada Triobet Balti liiga hooaega. Esimeseks vastaseks

kodusaalis BC Nevezise meeskond, kelle peatreeneriks 2014/2015 AVIS Rapla
meeskonna abitreeneri rolli täitnud Paulius Juodis. Eriline taaskohtumine, millele järgnes
põnev mäng täismaja publiku ees. Vaadates kohtumisele tagasi võib öelda, et mäng

kuulus pea terve aja AVIS Rapla meeskonnale. Neljandale veerandajale mindi vastu 13
punktilises eduseisus. Kuigi kolm minutit enne mängu lõppu oli vahe sulanud raplakate
poolt vaadates viiele punktile, suutis AVIS Rapla ennast õigel hetkel taas tööle saada.

Esimene võidupunktid Balti liigas teenitud ning magus võit endise abitreeneri vastu võetud
numbritega 91:77.

 Esimene Balti liiga mäng mängitud, hakkas meeskond valmistuma igipõlise rivaali BC
Rakvere Tarvaga kohtumiseks. Tuline vastasseis, millele lisas pingeid meeskondade

vaheline pikk ajalugu ja varasem heitlus parimate kohtade nimel. Ülimalt hea meel oli taas
näha, et kõik tribüünid olid täidetud fännidega ning, et mäng toimus põhimõtteliselt

väljamüüdud saali ees.  Mäng ise oli põnev kuni esimese poolaja lõpuni, mis lõppes seisul
42:37. Poolaja pausilt naastes otsustas AVIS Rapla sisse panna järgmise käigu, mis

tähendas, et viimasele veerandile mindi vastu suisa 21punktilises eduseisus. Sealjuures
tegi oma Alexela Meistriliiga debüüdi Rapla Korvpallikooli kasvandik Gregor Ilves, kes
võimaluse suurepäraselt ära kasutas ning meeskonnale neli punkti juurde tõi. Samuti
sekkus vahetusest esimest korda käesoleval hooajal Marek Ruut. Noorte meeste abiga

võideti Rakvere Tarvas kindlalt, lõppskoor 90:67.

 Rakvere mängule järgnes kaks kohtumist Triobet Balti Liigas. Esimeses kohtumises
võõrustasime Pärnu Sadama meeskonda ning pärast seda sõitsime külla Liepaja/Triobet
meeskonnale.  Teine välisliiga kohtumine möödus AVIS Rapla meeskonna jaoks edukalt,
kodune rivaal suudeti võita kindlalt 85:67. Mänguaega jagus taaskord kõigile meestele.
Kahjuks järgmine Balti liiga mäng nii edukas ei olnud. Esimene mäng Läti pinnal, 500

kilomeetrit bussisõitu ja esimese lume saabumine, meie meeskonnale vististi ei sobinud.
Eriti hulluks kiskus asi kolmesejoone tagant, kus 24 teele saadetud viskest läbis

korvirõngast null viset. Sellise visketabavuse juures on raske kedagi välisliigas võita, nii ka
seekord, Liepaja võitis mängu kindlalt numbritega 78:54.

 Balti liiga jätkus ka novembri alguses, taaskord toimus mäng Lätis, vastaseks Riia
Baronsi meeskond. Kaks korda Balti liiga nädalamängijaks valitud Thomas van der Marsi
eestvedamisel (23 punkti ja 12 lauapalli), kallutas AVIS Rapla pingeliseks kujunenud ja
lisaajale läinud mängu lõpu enda kasuks ning seega oli kolmas võit Balti liigas tõsiasi.
Seega hoiab AVIS Rapla pärast 4 BBLi mängu Aalagrupis esimest kohta. Enne pisut

hilinenud kuukirja ilmumist jõudis AVIS Rapla mängida koduses liigas ka BC ValgaValka/
Maks&Mooritsa meeskonnaga. Raplakate rõõmuks tuli ka sellest mängust AVIS Rapla

välja võidukalt.   
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Just nagu eelnevatel hooaegadel on kõigil
fännidel ja lihtsalt korvpallisõpradel
võimalus soetada endale AVIS Rapla
hooajakaart ning elada soodsalt kaasa
kõikidele AVIS Rapla kodumängudele

alates põhiturniirist kuni võimalike playoff
lahinguteni välja nii Alexela KMLis kui ka

Triobet BBLis.
                                                                     
   Hooajakaart maksab 75 eurot. Soodus
hooajakaart pensionäridele ja õpilastele
(kuni 18aastased) maksab 40 eurot.

Hooajakaart on nimeline ja pildiga. Lisaks
rahalisele võidule säästab hooajakaart
aega ning annab võimaluse osaleda

spetsiaalsetes auhinnamängudes. Samas
tuleb arvestada, et kui hooajakaardi
omanikuna on soovi osa võtta kõigile
pealtvaatajatele mõeldud loosides või
mängudes, siis tuleb endale kaardi
ettenäitamisel ka pilet võtta. Kaardi

ostmiseks võta ühendust
annika@raplakk.ee või helista 55 412 16.
Samuti on võimalik hooajakaart soetada

Avis Rapla esimesel kodumängul
2.oktoobril ning loomulikult ka edasistel

kohtumistel. Avis Rapla üksiku mängupilet
maksab hooajal 2016/2017 6 eurot.

Sooduspilet õpilastele (kuni 18aastased ja
pensionäridele) on 2 eurot. Rapla

Korvpallikooli Lyoness fännikaardiga on
pilet 5 eurot. Info kaardi taotlemise kohta
leiad siit.Lisaks sellele on võimalik endale
soetada 10 mängu pilet, makstes 8 mängu
eest ning 5 korra pilet, makstes 4 mängu

eest. #AvisNation 

Osta AVIS Rapla
hooajakaart!


