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11. juulil startis Rapla Korvpallikooli pere juba 6.aastat järgemööda Halliste suvelaagrisse. Kooli ette

oli ennelõunal kogunenud sadakond laagrilast ja treenerit/asjaajajat. Kohvrid ja kogu vajalik varustus

kahte suurde ja ühte väikesesse bussi pakitud, lehvitati saatma tulnud emmedele ja issidele ning

alustati kahetunnist tuttavat teekonda Halliste Kooli poole.

Käesoleva aasta laager oli eelnevaist pisut erinev oma pikkuse poolest. Kui paar varasemat aastat

kestis laager 4 päeva kõige noorematele ja juba kogenumad laagrilapsed veetsid Hallistes 10 päeva,

siis sel aastal sisaldas laager kõigile 6 lõbusat ja sportlikku päeva. Lisaks ootab Korvpallikooli pere ees

veel üks 6-päevane laager, mis toimub augustis Kuremaal.

Kohale jõudes mahutati lapsed ja treenerite brigaad tosinasse tuppa ehk klassiruumi. Asjad lahti

pakitud, algas vaikselt juba laagriprogramm. Alustuseks koguneti lõunasöögiks – ees ootas juba tuttav

kokatädi, kes nii esimesel päeval kui ka kõigil edasistel hommikutel, lõunatel ja õhtutel kostitas meid

maitsva söögiga.

Aega polnud palju raisata, varajasel pärastlõunal alustasid kõik grupid juba oma esimeste treeningute,

mis juba enne laagrit paika pandud graafiku alusel toimusid, kas Halliste ilusas kossusaalis, staadionil

või kooli ümbruses olevatel metsa- ja külavaheteedel. Esimesed lapsed proovisid ära ka järvevee, mis

trennijärgseks karastuseks ja supluseks oli väga mõnusa temperatuuriga.

Halliste suvelaager 2016 kirjutati ajalukku!



Esimesel õhtul ootas laagrilapsi ees traditsiooniliste Halliste MV segavõistkondade

väljakuulutamine. Nii kõige vanemad, kel vanust juba 17 aastat, kui pisimad laagrilapsed, kes pole

veel koolipinkigi jõudnud, said omavahel tuttavaks ja sõbraks. Laagri avaõhtu üllatuseks oli ka

lõbusate laagrisärkide jagamine. Kõigil järgnevatel õhtutel konkureerisid 8 tiimi erinevatel aladel

Halliste MV tiitlile. Kõige edukamaks osutus kapten Karl Reimondi juhitud tiim „Mesikäpad“.

Tasavägises heitluses järgnevatele kohtadele platseerusid teisele kohale „Rohulibled“, kelle

kapteniks Laura, ning napi paremusega tulid kolmandale kohale kapten Gregori juhitud „Halliste

Ässad“

Nagu eelpool mainitud olid paljud laagritreeningud üldfüüsilise suunitlusega ning ilmataat ei

seganud neid treeninguid plaanipäraselt ehk välitingimustes läbi viia. Samuti oli kõikidel gruppidel

võimalus kasutada korvpallisaali, kus pöörati peamiselt tähelepanu tehnilise pagasi täiendamisele.

Lisaks korraldasid treenerid mitmeid trennisiseseid miniturniire (1:1, 3:3 jne). Trennide järgseks

lahutamatuks osaks oli ikka ja jälle suplus mõnusas järvevees, usinamad „kalad“ said kindlasti kümne

korra jagu suplust kirja.

Juba kolmandat aastat toimus laagris traditsiooniline „Laagrijooks“, mille läbisid kõik osalejad (va 4

pisikese vigastusega last). Viie poiste ja viie tüdrukute vanusegrupi väledamad jooksjad said

autasustatud meie toetajatelt FIFAA-lt ja Swedbankilt. Poiste esikolmikusse kuulusid Gregor, Karel

P ja Kristjan, tüdrukute kiiremad olid Keit Liis, Anna Maria ja Berit.

Toreda vahepalana rikastas sel aastal laagriprogrammi meie toetaja Swedbanki poolt läbiviidud

loeng. Põhikooli lastele räägiti teemal „Digitaalne kirjaoskus“ ning algklasside õpilasi hariti loenguga,

mille teemaks „10 nõuannet rahaga toimetamiseks“. Kuna sel korral oli laagris palju tantsulembeseid

piigasid, siis toimus kaks diskot. Nii laagrikesksel kui ka lõpuõhtul toimunud diskol näitasid kossukad

oma tantsuoskusi ja neid tuleb kiita. Laagri viimasel õhtul toimus traditsiooniline Halliste MV tiimide

autasustamine, kus kõik pälvisid väikese meene ja jahutava maiuse Balbiinolt, kolm parimat tiimi said

diplomite kogusse vahvad laagridiplomid.



8.augustil oli Rapla korvpallikooli pere jaoks taaskord üks tore päev – algas teekond Korvpallikooli

selle suve teise laagrisse, Kuremaale. Laagri seltskond oli sel korral pisut väiksem kui Hallistes, kuid

küündis siiski 80 inimeseni. Lisaks Korvpallikooli lastele ja treeneritele võtsid teekonna Kuremaale

ette ka mängijad, kes end selleks hetkeks olid sidunud AVIS Rapla korvpallimeeskonnaga. Asjad

bussidesse pakitud, algas uus, kuid tuttava pikkusega teekond. Sõit Kuremaale võttis umbes-täpselt

sama kaua aega kui Hallistesse.

Jõudes Kuremaa spordikompleksi ja külalistemaja ette, tuli meil pisut oodata, et eelnev laagrivahetus

jõuaks välja kolida ja toad korda seada. Väikese ootuse pidasid lapsed kenasti vastu ja kui põhilised

laagrireeglid kõigile üle räägitud, saadi vaikselt oma asju tubadesse lahti pakkima hakata. Järgnes

kosutav lõunasöök ning sealt edasi juba tavapärane laagriprogramm. Kõik grupid tegid oma esimese

trenni ning ära testiti ka mõnusalt värskendav Kuremaa järve vesi.

Treeninguteks oli Korvpallikooli treeninggruppide, mida kokku oli laagris seitse, kasutada

korvpallisaal, jõusaal, koridorid ning õue trennideks külavaheteed, murustaadion, rannavolle ja –

jalgpalli väljak ning multifunktsionaalne miniväljak. Kõik lapsed tegid laagri jooksul kümme erinevat

trenni, kus keskenduti vastavalt treenerite plaanidele korvpallitehnika ning mitmekülgsele füüsilise

„kirjaoskuse“ arendamisele. 

Laagrisuvi sai toreda lõpu Kuremaal!



Kuigi ilm oli laagrivältel juba pigem sügisene, oli ilmataat siiski meiega väga sõbralik. Vihma sadas väga

vähe ning kõik planeeritud tegevused õues said probleemideta läbi viidud. Lisaks treeningutele jagus

ka loomulikult aega muuks sportlikuks ning meelelahutuslikuks tegevuseks. Toredaks traditsiooniks

kujunes hommikune võimlemine ja karastus järvevees, kus lastele olid eeskujuks ka treenerid.

Õhtusöögile järgnesid sarnaselt Hallistele, kuid siiski pisut teises võtmes erinevad ühised sportlikud

tegevused. Esimesel kolmel õhtul toimusid Kuremaa Meistrivõistlused sportmängudes. Vanuse järgi

jagati laagrilapsed kolme võistlusgruppi ning igas grupis moodustati neli võistkonda. Nooremad ja

keskmised korvpallurid võistlesid „pioneeride“ pallis, rannajalgpallis ja maahokis. Vanemad pallurid

võtsid mõõtu rannavõrkpallis ja – jalgpallis ning frisbee-s. Sportmängude tulemused leiad siit:

nooremad, keskmised, vanemad. Vahepalana rikastas sel korral kõige suuremate laagriprogrammi

meie toetaja Swedbanki poolt läbiviidud loeng teemal: „Investeerimine ning kelleks saada:

palgatöötaja vs firmaomanik?“

Laagri neljandal õhtul toimus lõbus maastikumäng ning viimasel õhtul testiti ka laste esinemisoskust.

Laagri viimase õhtu lõpetas traditsiooniliselt disko, kus usinamatel lubati tantsida tavapärasest

öörahu kellaajast pisut kauemgi. Õhtujooksul toimus ka tore üllatus - laagri viimane õhtu saadeti ära

laheda ilutulestikuga! Ka viimasel päeval peeti viimased trennid, pakiti-koristati ning tänati tublit

laagripersonali.



AVIS Rapla korvpallimeeskond läheb uuele

hooajale vastu sama Eesti mängijate tuumikuga,

kes on juba kahel järjestikusel aastal toonud

väikelinna meistriliiga pronksikarika.

AVIS Rapla manager Jaak Karp avaldas heameelt

selle üle, et kaks Rapla mängijat, Indrek

Kajupank ja Martin Paasoja on kutsutud

koondise laagritesse ja kontrollmängudele.

„Klubi peab oma hooajaeelset ettevalmistust

nüüdsest klapitama koondise plaanidega. See on

meie väikese klubi jaoks uhke asi, olla seostatud

koondisega,“ ütles Karp.

Punase vormi tõmbavad sügisel uuesti selga

Indrek Kajupank, Martin Paasoja ja Kristjan

Voolaid, samuti Sven Kaldre, kes on puhkamata

terve suve rassinud trenni teha Raplas Toomas

Annuki käe all. Tema trennikaaslane on olnud

meeskonna uusim ja noorim liige, Rapla

Korvpallikooli enda kasvandik Gregor Ilves,

kellega Kaldre osales ka suvel ka treeninglaagris

Kaunases. AVIS-e meeskonnas jätkavad veel

U20 Eesti koondist esindanud Karl-Johan Lips

ning koos U18 koondisega treeninud Marek

Ruut.

Meeskonnast lahkusid suve jooksul koos

leegionäridega Oliver Metsalu, kes mängib uuel

hooajal Rakvere Tarva ridades, Gert Lagus, kes

jätkab oma õpinguid Tartu Ülikoolis ning Martin

Ütsmüts, kes läheb sügisel sõjaväkke.

Klubi jätkab tööd välismaalaste värbamisega

uueks hooajaks. „Plaanis on leida mängujuht ning

kaks korvialust mängijat. Täpsemaid uudiseid

loodame teatada lähinädalail,“ lubas Karp.

 Eestlaste tuumik jätkab!



AVIS Rapla meeskonnas jätkab ka eelmisel hooajal meeskonna Alexela Meistriliigas pronksile

aidanud Thomas van der Mars. 208cm pikkune korvialune jõud liitus AVIS Rapla meeskonnaga

eelmise hooaja veebruaris, mängides Rapla meeskonna eest Korvpalli Meistriliigas 24 mängus.

Keskmiselt usaldas peatreener Aivar Kuusmaa hollandlast platsile 30.62 minutiks, mille jooksul

viskas Mars keskmiselt 14.38 punkti ja kogus 10.71 lauapalli.

Suve hakul Raplast tagasi kodumaale siirdunud Mars veetis terve suve treenides koos Hollandi

koondisega, mängides kaasa kõikides sõpruskohtumistes. Teiste seas sai Mars jõudu proovida ka

Leedu koondisega ees otsas Jonas Valanciunasega ning Venemaa korvpallikoondisega. Järgmise kuu

aja jooksul ootab Hollandi koondist ja van der Marsi ees Eurobasketi kvalifikatsioonmängud, kus

kohtutakse B alagrupis Saksamaa, Austria ja Taani koondisega.

Thomas van der Mars: "I am very excited about being able to play for AVIS Rapla again! Last year was

an incredible experience and I am looking to have another one this year. I want to thank the team, the

coaches, and the fans for giving me this opportunity! I will join the team and my teammates as soon

as the Eurobasket qualification games end."

Jaak Karp: “ Meil on hea meel, et van der Mars jätkab AVIS Rapla meeskonnas ka uuel hooajal.  Mars

on suurepärane meeskonnakaaslane nii palliplatsil kui ka selle kõrval, tuues meeskonda positiivsust

ja indu võidelda ka kõige raskemates olukordades. Mars tõestas ennast juba eelmisel hooajal kui

korraliku kaksikduubel-mehena ning see ei jäänud märkamata ka Hollandi koondise peatreeneril

Toon van Helfterenil, kelle käe all Mars mängib käesoleval suvel rahvuskoondises.”



AVIS Rapla korvpallimeeskond sõlmis lepingu 23-aastase ja 190 cm pikkuse Rasham Suareziga. Puerto

Rico ja USA kodakondsusega tagamängija mängis möödunud hooajal Puerto Rico liigas Caciques de

Humacao meeskonnas, kus täitis varu mängujuhi rolli. Puerto Ricosse siirdus mängija Southern

Mississippi Ülikoolist, kus 2014/2015 hooajal viskas keskmiselt 7.4 punkti, andis 3.6 söötu ning kogus

3.2 lauapalli.

AVIS Rapla meeskonna mänedžer Jaak Karp: “Uueks hooajaks otsisime kombinatsiooni mängujuhist ja

ründavast tagamängijast, kes on võimeline mängu juhtima ja vajadusel ise skoorima. Kui võrrelda

Suarezt möödunud hooajal AVIS Rapla meeskonna mängu juhtinud Devin Brooksiga, siis peamiste

plussidena näeme paremat kaitsemängu ja teiste mängijate kaasamist.”

Esialgsete plaanide kohaselt liitub Suarez AVIS Rapla treeningutega septembri alguses.

Tere tulemast meeskonda Rasham
Suarez!



Eesti meisternaiskond kolib Raplasse

Viimasel kümnendil Eesti naiste korvpalli üheks valitsejaks olnud Audentese Spordiklubi naiskond,

kes möödunud hooajal kandis 1182 Tallinn nime, kolib uuest hooajast alates Raplasse. Naiskonnast

saab Rapla Korvpallikooli püramiidi osa ning ametlikuks nimeks FCR Media/Rapla KK.

Naiskond on viimase 10 hooaja jooksul võitnud 8 Eesti Meistritiitlit, osaledes eeloleval hooajal Eesti

Läti-Ühisliigas, Naiste Balti liigas (BWBL) ning Eesti Meistri – ja karikavõistlustel.

Koduklubi ja nime vahetava naiskonna enamik põhilistest mängijatest ja treeneritest jäävad samaks.

Treenerite pingil jätkab duo Howard Frier ja Gerly Kostla. Põhiraskust kannavad Eesti koondise

mängijad Pirgit Püü, Laina Mesila-Kaarmann, Annika Köster, Marit Maaring; eelmise hooaja

koosseisust jätkavad ka Ellen-Anett Põldmaa ja Glenda Tamar. Naiskonnaga liituvad noormängijad

nii Raplast kui ka Tallinnast, võõrleegionärid Hollandist ja Valgevenest ning comebacki teeb

korvpalliareenile suurte kogemustega Kerdu Arbet-Lenear. Naiskond hakkab treenima nii Tallinnas

kui ka Raplas ning kodumänge peetakse Raplas Sadolin Spordihoones. Naiskonna managerina jätkab

Rando Reining.



Rapla Korvpallikooli tegevjuht Jaak Karp näeb FCR Media/Rapla KK naiskonna loomises

suurepärast võimalust pärast aastast pausi taaskord Raplasse meistriliiga tasemel naiskond tuua.

„Rapla rahvas armastab korvpalli ning Eesti ja Baltikumi kõrgeimal tasemel kaasa lööv naiskond

tekitab kindlasti palju huvi ja lisaväärtust meie korvpallisõpradele. Lisaks saab FCR Media

naiskonnast suurepärane motivatsioon ja eeskuju meie tüdrukute korvpallipüramiidile,“ selgitas

Karp FCR Media naiskonna ja Rapla Korvpallikooli ühinemise tagamaid.

Rapla Korvpallikooli ja meeskonna nimisponsori Avis Budget Grupi tegevjuht Alo Jürgenstein lisas,

et Eesti tugevaima naiskonna liitumine Rapla korvpallikooliga lisab kindlasti sõbralikku konkurentsi,

mis on edasiviivaks jõuks. “Usume, et meisternaiskonna mängud ja tulemused innustavad kindlasti

nii noori korvpallureid kui ka tegelikult Avis Rapla meeskonda, sest uuel hooajal tuleb terve

korvpalliperena täita korvpallisõprade ootuseid ning näidata võrdväärselt häid mängutulemusi,”

sõnas Jürgenstein.

Küsimusele, miks Avis Budget Group loobus naiskonna nimisponsori staatusest, vastas Jürgenstein,

et kuigi naiskonna nimi on FCR Media/Rapla KK, siis Avis Budget Group jätkab Rapla Korvpallikooli

terviklikku toetamist ka sel hooajal, et nii noored kui ka meistriliiga võistkonnad saaksid Eesti

korvpallile arengule hoogu anda.

Naiskonda 10 varasemat hooaega vedanud ja mänedžeri töö teinud Rando Reining kommenteeris

hooajaeelset uudset olukorda järgnevalt: „Alustuseks tänan Audentese Spordiklubi pere, kellega on

aastaid meeldivat koostööd tehtud.  Kuna olude sunnil meie senine koostöö katkes, siis esimene

klubi, kelle poole pöördusin, oli Rapla Korvpallikool. Kuigi nad on aastaid olnud meie naiskonnale

konkurendiks, siis eriti viimastel aastatel on mulle  sümpatiseerinud nende tegevus. Mul on väga hea

meel, et meie naiskond sai liituda klubiga, mis on üks vähestest Eestis, kus meeste/noormeeste ja

naiste/neidude korvpallile osutatakse võrdset tähelepanu - Eestis on see harukordne.  Loodan ja

usun, et suurepärased kohalikud fännid võtavad meid omaks. Loodetavasti õnnestub ühise koostöö

tulemusena hooaja lõpuks meistritiitel korvpallipealinna tuua. “

FCR Media/Rapla KK naiskonna liidri, viimasel kolmel hooajal Eesti MV finaalseeria MVP-ks valitud

Pirgit Püü jaoks on tegemist huvitava, mõnes-mõttes tagasi koju liikumisega. Raplamaalt Märjamaalt

pärit ning noorteklassides Rapla Korvpallikooli võistkondades mänginud Püü ootab uut hooaega

põnevusega: „Olen väga elevil uue hooaja eel. Otseloomulikult on minu jaoks Raplasse minek justkui

koju tagasi pöördumine, sest just Raplast sai minu karjäär alguse, kuid veelgi enam ootan Rapla

publiku eest mängimist. Viimastel aastatel ei ole just naiste mängudel publikut ehk piisavalt olnud,

aga usun, et hea mänguga suudame Raplas mängudeks saali rahvast täis tuua. Loodan, et suudame

ennast mängida Rapla fännide südametesse ja tänutäheks anname endast maksimumi, et tuua

meistritiitel Raplasse.



FCR MEDIA/RaplaKK SPONSORID



 Kaller Kollin kirjutab: 28.06 Barcelona Mataro turniiri lühikokkuvõte. BC Raplamaa U14

meeskond lõpetas pika ja eduka hooaja Hispaanias. Barcelona eeslinnas Mataros peetud turniiril

saadi väga hinnatav esikoht. 

Turniirile asuti teele 23.06 hommikul marsuudil TallinnAmsterdamBarcelona. Lennujaamast

Mataro hotelli jõudmine võttis ligi 2,5 tundi, peamiselt ummikute tõttu. Sellel päeval algas

Hispaanias koolivaheaeg.Hotell oli väga hea tasemega, lisaks meri lähedal ja hotellis bassein.

Väikeseid poekesi igal sammul.

Järgmisel päeval toimus Barcelona ringreis: külastasime olümpiastaadionit ning Kataloonia

rahvusmuuseumi parki, lisaks sõitsime ka linnas ringi. Turniiri avamäng toimus väiksemas saalis.

Saal oli ülipalav ja õhku nappis. Avamäng võideti Inglismaa meeskond Sussex Bears 95:29. Kõik

mängijad said selles mängus käe valgeks.

Teisel päeval viidi meid kell 9.15 hotellist välja ning öeldi mängualguseks 15.00. Tänu segadustele

algas mäng lõpuks kell 18.00. Siin õnnestus võita korraldajad AE Boet Mataro 82:56. Hotelli saime

lõpuks 21.30. Huvitav oli vaadata turniiri korraldust(turniiril osales U12; U14; U16 ja U18

võistkonnad.Iga mäng oli eri saalis ja bussid muudkui sõitsid. Ise oleks sättinud mõned vanused

kogu aeg ühte saali. Hämmastas ka viis kuidas mänguaegasi muudeti. Kehtis reegel kes rohkem

kisab, see saab. Pärast peakohtunik kommenteeris meie käitumist Te olete nii rahulikud....

Poolfinaalis võideti tugev Hispaania meeskonda UBSA 82:64 . See meeskond tuli turniirile kindla

kavatsusega turniir võita. UBSA meeskonna peatreener oli üliagressiivne ja meenutas rohkem vana

vene koolkonna treenerit. Samas oli pingil 5 staffi liiget :peatreener, 2 abitreenerit, füsio ja esindaja.

Finaalis võideti Tel Avivi Hapoel Iisraelist 74:60. Seal oli üks tõsine 2 m mees ja väga teravad

tagamängijad. Siiski õnnestus tänu kiirrünnakutega ja tugeva kaitsega vastased maas hoida.

Samas mängisime viimased kolm minutit ilma oma pikkadeta. Müts maha poiste ees, et närvikava

vastu pidas.   

Poolfinaal ja finaal olid väga kõva kvaliteediga vastastega. Autasustamine oli ka veider meie jaoks.

Võeti meeskond kokku, anti karikas auhinnaks ja kõikEraldi sai Johannes Kirsipuu ka MVP

auhinna. Pärast hotellis anti poistele veel väiksemaid eriauhindu. Turniiri päevad olid pikad ja

väsitavad .Lõunameemeeste asjaajamine väsitas .Saalid olid umbsed. Vahepeal oli tunne, et keegi

kella vist ei tunne . Ainuke reaalne kell on vist päikesekell..... Aga päike, meri ja soe kliima ning

väga hea kollektiiv tegid asja positiivseks. 

Viimasel päeval 27.06 külastasime Nou Camp staadionit ja muuseumi. Saime osaks FC Barcelona

võimsale minevikule ja olevikule. Hüvastijätul ütles peakorraldaja , et järgmine aasta Te ei võida

kutsume Barcelona järelkasvu kohale..Tagasilend läks marsuudil BarcelonaMünchenTallinn. Suur

tänu kõikidele lapsevanematele ja toetajatele toreda reisi ning fantastilise hooaja eest! Igal juhul on

U14 Poisid tuuritasid Barcelonas







1. Millal hakkasid korvpalliga tegelema ja mis see on sulle elus andnud?

 Korvpalliga hakkasin tegelema kohe esimeses klassis. Kindlasti andis suure tõuke kui Jaak ja Co.

tulid kooli korvpalli tutvustama. Mõtlesin, miks mitte ja astusin korvpallitrenni. Pärast esimest

treeningut sain aru, et korvpallikool on koht kuhu ma kuulun ja millest enam loobuda ei taha.

Korvpall on andnud mulle tervisliku ja sportliku eluviisi, parimad sõbrad, lahedad trennikaaslased.

Samuti on korvpall andnud mulle väga palju emotsioone, olgu selleks kurbus, viha või võidurõõm.

Seega on korvpall andnud mulle kõik ning ilma sellega nagu ei saagi.

2. Kes olnud sulle eeskujuks mängijatena ja treeneritena?

 Kahtlemata on minu eeskujuks olnud terve elu Dirk Nowitzki, kes on mulle meeldinud juba väiksest

peale. Dirk on näidanud ennast kui mängija kes võitleb alati lõpuni. Tema on ideaalne näide, et kõik

on võimalik, lihtsalt tuleb oma eesmärkide nimel pingutada ja olla kannatlik.  Viimasel ajal on silma

hakkanud noor Serblane Bogdan Bogdanovic, kes samuti on väga püüdlik. Treenerina kahtlemata

Indrek Ruut, kes on minu aruvates Eesti parim treener, juhendagu ta siis kas meistriliiga või noorte

satse. Ise sain seda oma nahal tunda 2014. aastal kui Indrek oli minu treener.  Siiani imestan, et

pidasin tema treeningud vastu ega loobunud. Kahtlemata ei saa mainimta jätta Toomas Annukit,

kellest paremat individuaaltreenerit pole olemas.  Vihka või nurise tema ja harjutuste üle palju

tahad, aga pärast on ikka paganama mõnus. Pärast igat trenni soovid taas kord ennast proovile

panna. Toomase puhul on tegemist kõndiva korvpallientsüklopeediaga ja muidugi väga hea

huumorisoonega inimesega.

 3. Millised on sinu tulevikuplaanid, ( männgija, treeneri ja õpilasena)?

 Minu plaaniks on mängida korvpalli nii kaua kui võimalik. Kuna treeneri amet on mulle uus, siis

tahan võtta sellest maksimumi ja vaadata kuhu see mind välja viib. Usun, et see saab olema põnev ja

huvitav kogemus. Õpilasena soovin õppida kolleegidelt, kuidas olla veelgi enesekindlam tulevikus.

 4.  Kas oled väljakutseks valmis?

 Alati, ükskõik mis võimalus pakutakse või mingi privileeg antakse, siis tuleb see alati ära kasutada.

Kunagi ei pea loobuma ühest heast teise pärast, vaid tuleb luua võimalus, teha mõlemat ja  kogeda

uut. Tee seda südamega, mida armastad ning "sometimes lose, always win ;)



Meeskonna edu üheks eelduseks on head mängijad ja treenerid, kuid meeskonna eksisteerimiseks on

vaja sponsoreid ja toetajaid. Seepärast on meil ülimalt hea meel teavitada, et meie pikaajaline toetaja

Art Link jätkab uuel hooajal AVIS Rapla meeskonna toetamist.

Art Link Baltic OÜ näol on tegemist Põhja Euroopa ühe suurima pildiraamide müügiga tegeleva

ettevõttega, kelle missiooniks on muuta kunst kättesaadavaks kõigile soovijatele, inspireerides ka

uute surematute teoste sündi.

Ailar Laasma: "Art Link-il on hea meel võimaluse eest toetada Rapla Korvpalli läbi meeskonna, kes on

väga edukalt esinenud, meistriliigat põnevamaks muutnud ja pakkunud teravaid emotsioone kõigile

korvpallihuvilistele. Soovime neile jätkuvat visadust võidelda veelgi kõrgemate eesmärkide nimel!"

AVIS Raplal ja Rapla Korvpallikoolil on hea meel teavitada, et pikaajaline toetaja, Rapla Metsa omanik

Mikk Makus jätkab meiega koostööd ka järgmisel, 2016/2017, hooajal. Rapla Mets on olnud Rapla

esindusvõistkonna toetaja kõigil kuuel Meistriliigas veedetud hooajal ning varasemalt andnud oma

panuse nii noorte- kui naistekorvpalli arengusse Raplas.

Oleme Mikule ülimalt tänulikud, et pikaajaline koostöö jätkub.

Rapla Mets

Art Link

Art Link ja Rapla Mets jätkavad Rapla Korvpalli
toetamist



Karel Loide, FIFAA tegevjuht: "FIFAA ja Rapla koostöö sai alguse juba siis, kui tegu oli väikse ning

alustava klubiga. Tänaseks on klubi kasvanud medalimeeskonnaks ning meil on olnud au selle kasvu

juures olla ning anda sellesse väike panus. Oleme oma koostööd igal aastal laiendanud ning sellel

hooajal hoolitseme selle eest, et klubi mängijad saaksid Spaldingu vormid, varustame need oma

trükikojas vajalike numbrite, nimede ja logodega ja samuti pakume mängijatele valikut

korvpalliketse ja -varustust eesti suurimast korvpallipoest Ballzy.

Usume, et Rapla meeskond on näljane ning soovib lähiaastatel võtta järgmise sammu ja jõuda

finaali! Me teeme omalt poolt kõik, et see saaks juhtuma võimalikult ruttu!"

AS FIFAA on Eesti suurimaid reklaamrõivaste ja - kingituste tootjaid. Samuti on suur osa ettevõtte

ärist korvpalliga seotud läbi kaubamärkide Spalding, PEAK, And1, Jako distributsiooni ning muidugi

läbi Ballzy korvpalli spetsialiteetpoe opereerimise.

Jaak Karp: "FIFAA on unikaalne partner, kelle tegevus hõlmab suurt osa klubi igapäeva vajadustest.

Nii saame FIFAA abil oma kõikdele oma mängijatele mänguvormid ning trüki nendele. Samuti valiku

varustust, ketsid ja lisaks sellele toodab ettevõte meile ka fännatribuutikat ning -rõivaid, mille abil

rohkearvuline Rapla publik kodusaalist teeb vastaste jaoks lõvikoopa."

FIFAA jätkab Rapla Korvpallikooliga koostööd






