


Maikuu algas poolfinaalmängudega. Aprillis Rakvere Tarvast

veerandfinaalseerias 3:1 võitnud AVIS Rapla meeskond mängis teist

aastat järjst poolfinaalis Tallinna suurklubi BC Kalev/Cramoga. Eelmisel

aastal pealinna meeskonna 3:0 paremust tunnistanud raplakad läksid

seeriale vastu miinimum eesmärgiga mängida seeria jooksul vähemalt

kaks kodumängu, peaeesmärgiks Alexela Korvpalli Meistriliigas finaali

jõudmine.

 Kahjuks jäid mõlemad eesmärgid täitmata, kuid vaatamate sellele anti

pealinna klubile ja 2015/2016 hooajal Alexel Korvpalli Meistriliigas

kuldmedali kindlustanud meeskonnale korralikud lahingud. Esimene

omavaheline kohtumine poolfinaalseerias kahe klubi vahel toimus

Audentese Spordihallis. Ilma veerandfinaalseerias meeskonna liidriks

tõusnud Maurice Kempita mänginud AVIS Rapla võitles visalt, tehes

teise veerandaja alguses 130 spurdi ning võites poolaja kindlalt. Teine

poolaeg kuulus aga kodumeeskonnale, kes võitis lõpuks mängu kümne

punktiga (84:74).  

 Teine tuline poolfinaalmäng toimus Raplas Sadolin Spordhoones

täismaja publiku ees. Terve mängu tagaajaja rollis olnud raplakad

võitlesid terve mängu meeskondlikult ning 22 sekundit ennem mängu

lõppu suudeti marulise lõpuspurdiga vähendada vahe kolme

punktiliseks, kuid kahjuks jäi sellest seeria viigistamiseks väheks.

 Pärast teist mängu poolfinaalseerias 20 taga olnud AVIS Rapla läks

kolmandale mängule vastu selg vastu seina, teadmisega, et kaotus

lõpetab seeria ning ees ootab pronksiseeria. Eesmärgiga seeria

Raplasse tagasi tuua, näitas meeskond Suurhallis nauditavat mängu.

Tasavägiseks kujunenud mäng kulmineerus viimase veerandaja

thrilleriga. Nimelt 1.17 ennem normaalaja lõppu olid raplakad 7

punktilises kaotusseisus, millele järgnes maruline spurt ja väljateenitud

lisaaeg. Kahjuks lisaajaks enam padruneid ei jätkunud ning seega tuli

poolfinaalseerias tunnistada Cramo 30 paremust.

 Vaatamata poolfinaalseeria kaotusele ootas AVIS Rapla meeskond

ees kolme võiduni mängitav pronksiseeria, kus vastaseks teine pealinna

klubi TLÜ/Kalev. Esimene omavaheline kohtumine toimus Audentese

Spordihallis, sisuliselt täismaja publiku ees. 

Mai palliplatsil



Veerand ja poolfinaalseeriast kaasa võetud hea hoog ei raugenud ka pronksiseeria esimeses mängus.

Kõrgeskooriline ja põnev esimene medalimäng sai uskumatult põneva lõpplahenduse, nimelt kui

mängida jäi 17 sekundit oli mänguseis viigis 80:80. Seejärel oli resultatiivne TLÜ/Kalevi liider

Berhmanemeskel, kes tabas keskpositsiooniviske, viies kodumeeskonna kaks sekundit ennem

mängu lõppu kahe punktiga juhtima. Sarnaselt viimasele omavahelisele põhihooaja mängule tundus,

et Berhmanemeskel on see, kes otsustab mängu saatuse, kuid õnneks mitte! AVIS Raplal oli oma

vastus olemas! Nimelt tabas Devin Brooks viimasel sekundil ümberpöördelt kolmese, mis tähendas,

et esimese pronksiseeria kohtumise võitis AVIS Rapla ühe punktiga, 83:82. Emotsioonid olid rohkem

kui ülevad ning sõnadesse on seda keeruline panna.

 Emotsionaalne võit kirjas, toimus pronksiseeria teine mäng Raplas Sadolin Spordihoones.

Kodusaalis mänginud AVIS Rapla eesmärgiks oli kodupubliku toel astuda suur samm pronksmedalile

lähemale, kuid kahjuks tuli seekord tunnistada külalismeeskonna 91:81 paremust. Raplakad ei

lasknud sellest aga ennast heidutada ning tagasi Tallinnase sõideti kindla eesmärgiga seeriat taas

kord juhtima minna. Sarnaselt eelmisele kahele mängule algas kolmas mäng tasavägiselt, mõlemad

meeskonnad olid rünnakul resultatiivsed, mängides nauditavat korvpalli. Esimest poolaega

iseloomustab punkt-punktis mäng, kus kumbki meeskond ei suutnud otseselt eest ära minna. AVIS

Rapla mängijad tõid mängu murrangu kolmandal veerandajal ning lõpuks väljateenitud 74:66 võit

raplakatele.

 Seeria viimane ja otsustav mäng mängiti Raplas. Kodupubliku marulise toetuse saatel alustas AVIS

Rapla mängu suurepäraselt, haarates mänguohjad esimesest mängu minutist.  Hea koostöö platsil

jätkus terve esimese veerandaja ning järk-järgult vahet kasvatades võideti esimene veerandaeg

kindlalt 24:14.

 Teine veerandaeg algas närviliselt! Kumbki Alexela Korvpalli Meistriliiga kolmanda koha eest

võitlev meeskond ei suutnud esimese kahe minutiga skoori avada ning rünnakud lõppesid peamiselt

pallikaotuse või veaga.  Seejärel sai oma mängumasina paremini tööle külalisvõistkond, kes Kaido

Saksa ja Johnny Berhanemeskeli eestvedamisel hakkas kümne punktilist vahet jõudsalt tagasi

mängima. 31:31 viiginumbriteni jõuti kolm minutit enne veerandaja lõppu. Õnneks leidis AVIS Rapla

meeskond Maurice Kempi juhtimisel veerandaja lõpus taas kord enesekindluse ning poolaeg võideti

38:33.

 Kuigi poolaja pausilt naastes sai esimesena punktid kirja TLÜ/Kalev, kuulus kolmanda veerandaaja

algus täielikult AVIS Raplale. Maurice Kempi kolm võimast pealtpanekut ning Martin Paasoja

kolmene kasvatasid kiirelt raplakate edu rohkem kui kümne punktiliseks. Kuid külalismeeskond ei

andnud alla! Kiirelt vastati kuue vastuseta punktiga ning kui korraks võis tunduda, et pealinna klubi

suudab taas kord vahe tagasi mängida, vastasid raplakad omakorda Sven Kaldre ja ülimalt

resultatiivse Kempi eestvedamisel 7-0 spurdiga.  Veerandaja lõpuks näitas tabloo AVIS Rapla 57:48

eduseisu. Kusjuures siinkohal tuleb ära mainida, et kolmanda veerandaja lõpuks oli Maurice Kemp

visanud ei rohkem ega vähem kui 27 punkti. TLÜ/Kalev alustas viimast otsustavat veerandaega 6:0

spurdiga, vähendades vahe kõigest kolme punktiliseks. Järgnevat kaheksat minutit on raske

kirjeldada. TLÜ/Kalev andis endast parima, võideldes viimase sekundini, aga lõpuks tuli Raplale

väärikas 79:76 võit. 





Pärast viimast pronksiseeriamängu tähistasid AVIS Rapla korvpallurid koos fännide ja

kaasaelajatega Alexela Korvpalli Meistriliiga pronksmedali võitu legendaarses Meie Pubis. Õhtu

jooksul võtsid sõna nii klubi mänedžer Jaak Karp, meeskonna peatreener Aivar Kuusmaa,

meeskonna kapten ja tugitala Indrek Kajupank kui ka meeskonna leegionär Devin Brooks. Õhtu

meeleolu eest vastutas Rapla publikule hästituntud DJ Priit Allas, kelle muusika saatel keerutasid

tantsu pea kõik kohalviibijad. Samuti oli see meeskonna viimaseks võimaluseks koos aega veeta ning

meenutada möödunud edukat hooaega. Positiivse meeleoluga õhtu sai jätku järgmine päev ühise

grillimisega.

 Siinkohal tahame tänada kõiki, kes olid kogunenud Meie Pubisse tol õhtul meeskonnaga tähistama.

Meeleolukas õhtu Meie Pubis



"Tere õhtust, kallid inimesed! “

"Hea meel, et me endiselt Pubisse ära mahume. Kui hakkasime oma tiimiga seda õhtut ette

valmistama, viskasin ma korraks välja mõtte, et kas peaks otsima suuremat kohta, aga see idee ei

leidnud toetust,  ka mitte minu enda poolt. Teine mõte oli, kas peaks palkama õhtujuhi – see oli sama

halb mõte. Kui sa kutsud oma sõbrad või oma venna või õepere külla, siis sa ju ei palka selleks

õhtujuhti. See on tõeline perekonna kogunemine.” Selliste sõnadega avas AVIS Rapla

korvpallimeeskonna mänedzer Jaak Karp Meie Pubis hooaja lõpetamise piduliku istumise.

 28.05.16 toimus Meie Pubis 2015/2016 AVIS Rapla korvpallihooaja lõpetamine, kuhu olid

kogunenud nii AVIS Rapla mängijad, meeskonna sponsorid ja toetajad ning fännid. Lisaks sellele oli

esindatud ka Rapla Korvpallikooli treenerid, kontor töötajad ning Saku II Liiga meeskond ja Apollo

naisteliiga võistkond.

 Meeleolukale õhtule andsid värvi Rapla Korvpallikooli poolt korraldatud interaktiivne viktoriin, mille

“üllatuslikult” võitis AVIS Rapla peatreener Aivar Kuusmaa tiim. Lisaks viktoriinile said kohale tulnud

proovida kätt viskevõistlusel, pannes proovile AVIS Rapla korvpallurite visketäpsuse.  Õhtu lõppes

uhke ilutulestikuga, mis tõmbas ilusa joone suurepärasele pronksisele hooajale.

Ilusale hooajale pidulik lõpp





Raplakad osalesid Eesti suurimal

kossuturniiril

13.-15. maini toimus Tallinnas Eesti suurim noorte korvpalliturniir Tallinn Nord Cup 2016. Kolm

päeva väldanud, neljas erinevas spordihallis, üheteistkümnel korvpalliväljakul, toimunud turniirist

võttis ühtekokku osa 1200 mängijat üheksast erinevast riigis. Seal hulgas panid oma oskused turniiril

proovile 6 Rapla võistkonda.

Turniiri parima tulemuse eest hoolitses meie kõige nooremate poiste maakonna koondvõistkond.

Raplamaa U10 poisid läbisid turniiri puhaste paberitega, tasavägises finaalis alistati Rakvere

SK/Tarvas ning võidukarikas toodi koju.

Hiljuti EYBL Superfinaali võitjaks tulnud Raplamaa poiste U14 võistkond leppis sel turniiril 2. kohaga,

esikoha napsas põhjanaabrite klubi Lepy. Ka Rapla KK U12 poisid said turniirilt väga hea kogemuse ja

hulgaliselt tasavägiseid lahinguid. Kokkuvõtteks saadi 10 võistkonna konkurentsis tubli 3. koht.

Lisaks kolmele noormeeste esindusele osales Tallinn Nord Cup-il ka kolm Rapla KK tüdrukute tiimi.

Meie U10 tüdrukud said tasavägises konkurentsis kolme võidu ja kahe kaotusega 5.koha. Tulemustest

olulisem oli loomulikult väljakult saadud kogemus ning samuti oli kindlasti põnevaks vahelduseks

jääda turniirile ööseks ning kolm tegusat päeva koos tiimikaaslastega veeta.

Kõige noorematele piigadele lisaks võtsid võistlushooaja lõpetuseks turniirist osa ka vanemad – U16

ja U18 neiud. Vaid Soome tiimidega konkureerides kahes mängus vastaste ülinappi paremust

tunnistanud U16 tüdrukud lõpetasid 7.kohal. Ka U18 vanuses tuli enamus osalejaid Soomest, meie

piigad said kirja 6.koha.



19.mai pärastlõunal oli Korvpallikooli ees palju-palju sagimist. Kui tavapäraselt suundutakse

võistlema hommikupoole, siis Rootsi reisid on just need, kus teekonda tuleb alustada pärastlõunal, et

järgmise päeva hommikupoole võistluspaigas kohal olla.

Teekond marsruudil Rapla-Tallinn-Stockholm kulges sujuvalt – laevasõit oli lõbus ning meri väga

rahulik. Rapla Korvpallikooli reisiseltskonna võis enam-vähem jagada pooleks – ühel osal oli

möödunud aastast Lampe Challenge turniiri kogemus olemas ning teadsid, mida põnevat turniirilt

oodata, teistel oli ootusärevus veelgi suurem.

Turniiri toimumispaika Stockholmi äärelinna Farstasse liikusime korraldajate juhtimisel metrooga

ja leidus ka  lapsi, kelle jaoks oli tegemist esimese kogemusega sõita maa-aluse rongiga. Turniiri

keskuseks oleva Hökarängsskolani õuele jõudsime reede keskpäevaks. Seal ootas noori korvpallureid

taaskord ees põnevust täis mänguväljak, kus erinevatel turnikatel, liumägedel ja kiikudel veedeti

suurem osa korvpallimängudest üle jäänud aega.

Viis Rapla Korvpallikooli tiimi osales taas

Lampe Challenge-il Rootsis!



 Järjekorras 12. Lampe Challenge turniiri mängud algasid reede pärastlõunal. Kokku osales turniiri

88 võistkonda 8 erinevast riigist, peeti 176 mängu 11 erinevas võimlas,  võisteldi vanuseklassides

2001, 2002, 2003 ja 2004. Nagu eelpool mainitud oli osavõtjate hulgas ka 5 Rapla Korvpallikooli

tiimi,  3 tiimi tüdrukuid ning 2 poisse, vanuseklassides 2003 ja 2004. Üldist turniiri taset saab hinnata

väga kõrgeks nii korraldusliku poole kui ka võistkondade mängulise taseme poolest. Paljudes

gruppides oli vastasteks tugevad Läti ja Rootsi tiimid ning samuti ka mõned kodused konkurendid.

Parimaks lõppjärjestuse tulemuseks jäi Rapla tiimidele kaks neljandat kohta. Lisaks toodi kaasa

kuues, seitsmes ja kaheksas koht. Tulemused leiab turniiri kodulehelt küljelt:

http://lampechallenge.cups.nu/2016/result/

Turniirilt kaasa võetud kogemuste ning toreda tiimikaaslastega koos veedetud aja maht ületas

kindlasti kohati hiiglaslikena tundunud kohvrite mahu. Ka tagasitee Farsta piirkonnast sadamasse

ning edasi liinil Stockholm-Tallinn-Rapla toimis ladusalt. Väsinud kuid õnnelik reisiseltskond jõudis

Raplasse esmaspäeva lõunaks! Ainus veidike kurb moment reisi juures oli, et kogu reisiseltskond ei

saanud vahetult kaasa elada oma iidolite  kodusele pronksmedali võidule. Siiski oldi oma

lemmikmeeskonna triumfiga hästi kursis ning need, kes parasjagu ise palliplatsil ei olnud, said ka

mängu lõpuminutitele läbi DelfiTV kaasa elada! Siinkohal ka vahetult pärast mängu tehtud

tervitusvideo AVIS Rapla meeskonnale.



Uskumatu hooaeg! BC Raplamaa U14 meeskond, kes alles mai alguses võitis Poolas toimunud EYBL

superfinaali, kindlustas Raplas toimunud Eesti Meistrivõistluste finaalturniiril meistritiitli.

Põhiturniiril A alagrupis mänginud raplakad läbisid põhiturniiri, võites kõik neliteist mängu, olles

ainuke meeskond, kes ei pidanud kordagi kaotuskibedust tunnistama.

Meeskonna suurepärane hoog jätkus ka vahegrupi mängudes, mis taas kord läbiti puhaste

paberitega. Playoffide esimeses ringis kohtus BC Raplamaa KA Tallinna Kalevi meeskonnaga. Kahe

mängu kokkuvõttes oli BC Raplamaa edu mäekõrgune, esimene mäng võideti tulemusega 100:54 ja

teine mäng 83:47. U14 Finaalturniiri esimeses mängus kohtus BC Raplamaa võistkond Keila

Korvpallikooliga, kes alistati numbritega 89:70. Finaalturniiri teises omavahelises kohtumises oli

võidukas BC Kalev/Cramo, kes alistas tasavägises mängus Salva/Rock I 59:52. Sadolin Spordihoones

toimunud finaalmängus raplakad vastastele sõnaõigust ei andnud ning100:55 võiduga kodupubliku

rõõmuks ka Eesti Meistritiitel koju toodi.

Raplamaa U14 poiste peatreener Kalle Kollin (intervjuu basket.ee-le): „Üsna tühi tunne on praegu.

Ajasime esimesel poolajal tempo kõrgeks ja veendusime, et vastane ei pidanud sellele vastu. Võitlust

tegelikult oli ja ei saa öelda, et selline edu lihtsalt tuli.“ Kollin jätkas: „Oleme kaotanud ka sel hooajal,

korduvalt – väliskonkurentidele, sest ega pidev võidulainel elamine pole tegelikult hea, kaotama

peab ka vahest. Enim rõõmu teeb siiski poiste areng, mis on olnud väga suur.“ Ta lisas, et poisid

suunduvad nüüd hooajalõpu laagrisse, seejärel on suvel ees mitu muud laagrit. 

Noored palliplatsil



Maikuu nädalavahetustel toimusid järgemööda kõikide Eesti noorte meistrivõistluste ehk G4S

Noorteliigade lõppvaatused. Esimesena lõpetasid U16 noormehed ja neiud.

U16 poisid alustasid play-off mänge II divisjoni kõrgeimalt realt ehk 9. asetusega.

Kaheksandikfinaalis mindi seega vastamisi 8.koha omaniku Salva/Rock II-ga. Tartlaste esindus

alistati kahe mängu kokkuvõttes kindlalt (109:57, 106:59). Veerandfinaalis kohtusid Raplamaa

poisid põhiturniiri võitja KK Viimsi/Kesklinna KK meeskonnaga. Esimene lahing kodus õnnestus

Rapla poistel hästi ning üllatuslikult suudeti 1.asetusega alistada 64:56. Korduskohtumine kahjuks

aga niivõrd hästi ei sujunud ning Raplamaa poisid jäid alla 48:77. Seega platseeruti 8.kohal, mis

järgmiseks hooajaks kindlustab U16 meeskonnale koha eliidis ehk I divisjonis. U16 Eesti MV osales

ka Raplamaa II koosseis, kes lõpetas 18.kohal.

U16 neiud lõpetasid põhiturniiri 7.kohal, kusjuures kohad 4.-7. jaotusid väga tasavägiselt. Siiski jäi

just Rapla neiud 7.kohale ning veerandfinaalis tuli kohtuda teise asetuse ehk Tartu Kalev I-ga.

Koduses kohtumises näitasid Rapla tüdrukud edukalt oma sisu ning punkt-punkti heitluses jäädi alla

49:53. Kordusmängus pani Tartu siiski oma paremuse maksma 51:76 ning kuna B-finaali ehk kohti

5.-8. eraldi välja ei mängita, siis Rapla neidude tulemuseks 7.koht.

Nii U18 poiste kui ka tüdrukute stsenaarium Eesti MV play-offis oli nooremate klubikaaslaste

mõnevõrra sarnane. Põhiturniiri lõpetas Raplamaa tiim II divisjoni 1.kohal ehk sarnaselt U16 tiimiga

9. play-off asetusega. 1/8 finaalis alistati kahe mängu kokkuvõttes 159:144. Veerandfinaalis oli

raplakate vastaseks aga hilisem hõbemedali meeskond KA Tallinna Kalev. Pealinlaste tiimile noor

Raplamaa võistkond siiski vastu ei saanud ning EMV lõpetati 7.kohal.

U18 tüdrukute põhiturniiri 7.asetus andis samuti nagu U16 tiimil vastaseks  2.koha omaniku ehk

Tartu Kalevi. Kui noorematel piigadel käis üsna tihe rebimine, siis tuleb tõdeda, et kõige vanemas

vanuses oli tartlaste ülekaal siiski selge. U18 neiud lõpetasid samuti 7.kohaga

U16 ja U18 võistkondade teekond lõppes

veerandfinaalides!



1.juunil ehk lastekaitsepäeval lõpetasid ühiselt teguderohke kossuhooaja meie kooli pallurid, kes

oma vanuselt kuulusid möödunud hooajal veel miniklassidesse. 1.-5.klassi poisse ja tüdrukuid oli

suviselt kuumal kolmapäeval Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi staadionile kogunenud meeldivalt palju.

Ühiselt võeti ette traditsiooniline maastikumäng, kus omavahel võistles 8 võistkonda.

Esimene teadmine, mis oli maastikumängu läbimise aluseks, oli teada-tunda AVIS Rapla meeskonna

mängumehi. Igale tiimile jagatud „legendil“ olid kirjas mängijate nimed, kuid staadionil ja Sadolin

Spordihoone ümbruses paiknenud punktid olid aga märgistatud mängijate särginumbritega.

Üldjoontes ei tekkinud noortel Rapla korvpalluritel probleemi õigete tähiste leidmisel ning kõik

ülesanded läbiti edukalt. Ühes jooksmise, hüppamise, täpsuse, osavuse proovile panekuga pidi

väikesed korvpallurid demonstreerima ka oma poseerimise oskust, teadmisi viktoriinis ning kõige

selle nurgakiviks 7.-12. aastaste tiimiliikmete omavaheline koostöö.  

Vaatama lõkkavale suvekuumusel läbisid kõik osalejad maastikumängu rõõmsalt, kindlasti ka

väsinult, kuid see käib ikka asja juurde. Pärast sportliku osa lõppu premeeriti hoolsamaid

treeningutel osalejaid medaliga ning kõik tublid korvpallurid said tänukirja ja suvekuuma kulus

loomulikult hästi ära üks värskendav jäätis! Kiidame kõiki osalejaid ja täname väga meie kooli

vanemaid õpilasi – Tiina, Katarina, Merily, Laura-Liis, Jazmin, Raiko, Taniel, Markus, kes olid

tublideks abilisteks mängu läbiviimisel!

Minikorvpallurid lõpetasid hooaja tegusalt ja

põnevalt!





Siim
Solman

Fotograaf



1. Kuidas leidsid tee pildistamiseni?

Minu jaoks muutus pidisamine artakriivseks digifoto võidukäiguga. Tee pildistamiseni leidsin

suhteliselt klassikalisel moel kui seal 90-ndate lõpus sai tellitud Kodu Anttila kataloogist endale

väike Sony digifotokas, millel oli kaasas 128Mb mälukaart, mis praegu mahutaks ligi 5 pilti. Üsna

varsti avastasin, et mingi fotopisik on minus selgelt olemas, sest püüdsin kohe pigistada sellest

väiksest aparaadist viimase välja. Otsisin alati huvitavaid nurki ja kopmositsioone ennem, kui

vajutasin päästikule. Üsna varsti sai selgeks, et see fotokas ei täida enam mu ootusi ja siis läks n.ö

rong ka täiskiirusel veerema. Tagasiteed enam minu jaoks lihtsalt ei olnud. Pidevalt oli vaja uut ja

paremat fotokat ja veel paremaid objektiive, sest alati jäi midagi puudu. Sellisel osta-müü-vaheta

põhimõttel rühkisin vaikselt edasi püüdes samal ajal hoogsalt arendada ka oma teadmiste pagasit.

Nüüdseks võin öelda ,et olen olemasoleva tehnikaga üsna rahul. Samas on see pisut nagu

kasiinosõltuvus - tean, et jackpot on tegelikult fotopoe riiulil mind alati ootamas.

 2. Mida pead kõige keerulisemaks korvpallimängude pildistamise juures?

Pean tunnistama, et kui ma alustasin korvpalli pildistamist toonase Piimameister Otto/Rapla

kodumängudel, siis ega ma ikka jaganud väga ööd ega mütsi, kuidas teha sealt ka mõni korralik pilt.

Kõik need esimesed katsetused on mul kenasti alles ja hiljuti just ka vaatsin neid. Peab tõdema, et

erilist kriitikat nad ikkagi ei talunud ja võttis endal ka tagant järgi mõnusa muige huultele, aga

mäletan, et tol hetkel oli minu jaoks asi naljast kaugel. Korvpalli ja üldse spordi pilditamine on oma

olemuselt juba üsna keeruline ja paneb nii fototehnika, kui ka fotograafi teadmised kõvasti proovile.

Nii läksid ka minu pildid ikkagi uute teadmiste ja parema tehnika arvelt tasapisi paremaks. Väga

kiiret liikumist ja hetke peatada nii, et tulemuseks terav, emotsiooniga foto, on alati keeruline ja eks

selle hetke tabamiseks on ka alati väike õnne faktor sees. Võin öelda, et praeguseks teevad selle

pildistamise keeruliseks kaks asjaolu: valgus (võiks alati olla rohkem) ja kõva põrand (tagumik jääb

haigeks). Ülejäänuga saan nüüdseks juba hakkama.

 3. Mitmed sinu pildid valiti põhihooaja parimate Alexela KML piltide sekka?

Mis teeb sinu pildid eriliseks?

Jah, tore oli näha, et nii mõnigi minu tehtud pilt sellesse valikusse jõudis. Võimalik, et seda suuresti

selle pärast, et pildistan ju ikkagi üles kogu hooaja kõik kodumängud ja ka mõne välismängu. Seega

matejali ikka koguneb hooaja peale. Ma siiralt ei julge väita, et minu pilt on kuidagi erilisem. Eks aja

jooksul on tekkinud ka mingi kossufoto silm. Pean tõdema, et kohati on päris naljakas, kui pildistan

kossu koos teiste fotograafidega. Kipub nii olema, et kui platsil käib mingi suuremat sorti madin siis

enamus pressifotograafe laseb ühe hetke tabamiseks korraliku seeria nagu kuulipildujast. Mina teen

tavaliselt samast olukorrast, rahulikult hingates, 3-4 klõpsu ja alati on see kõige magusam hetk pildis.

 4. Näpunäiteid teistele fotograafidele?

 Eestis on väga palju häid spordifotograafe, kelle pilte ma vaatan, sõna otseses mõttes, suu lahti. Ses

mõttes ma ei pea ennast kaugeltki spetsialistiks. Lihtsalt püüan anda endast parima nagu ka iga

teine oma tööd tõsiselt võttev fotograaf. Korvpall on üks nendest aladest, kus fotograaf saab tulla

tegevusele väga lähedale ning kogu möll on kogunenud suhteliselt väikse ala peale kokku. See teeb

asja lihtsamaks. Seda enam tasub vast otsida põnevad nurki , olla igal pool ja igas hetkes sajaga sees.



Olen olnud Rapla meeskonna juures selle loomisest alates. Kui meeskond alustas Piimameister / Otto

nimega, tegi Jaak ettepaneku hakata vedama fänninduse poolt. Kuna korvpalli fännasin ja vaatasin

lähedastega juba koolieas, ei olnud palju vaja, et Jaak mind nõusse saaks. Seega esimesed kolm

hooaega vedasin käima fännindust. Siinkohal pean ütlema, et mul on ülimalt hea meel, et üheskoos

paljude inimestega oleme tõstnud fänninduse taseme nii kõrgele nagu ta hetkel on. Nimelt on meil Eesti

üks tegusamaid fännklubisid ning me toetame üksteist. Nende tegusate ja tublide fännide toel ja

eestvõtmisel asutasime hooaja alguses ka ametliku Fännklubi MTÜna. Kolmandal hooajal jätkasin

fännina, kuid sealjuures tõi uus hooaeg kaasa tegevuse, mis tuli mõnevõrra märkamatult. Nimelt tegin ise

Jaagule 2013/2014 hooaja alguses ettepaneku, et räägiks mõned sõnad plaanitavast hooajast ja

meeskonnast. Sellest ühest korrast kujunes kolm hooaega tegevust. Kõik see loodetavasti on aidanud

kaasa nii Rapla, Rapla Korvpallikooli kui Meistriliiga meeskonna tutvustamisele ning pilti viimisele. Kokku

tuleb hooaja jooksul ca 150160 intervjuud + sinna juurde muude ürituste videod, ülevaated, kokkuvõtted.

Kui vaatan välisel kõvakettal lõppenud hooaja tööde arvu mis on "läbi seeditud" näitab arvuti numbrit 217.

Vähetähtis ei ole minu jaoks ka fakt, et on õnnestunud teha kaastööd nii Delfiga kui TV6ga.

 1. Oled AVIS Rapla meeskonna juures tegutsenud kolm aastat, mis hoiab sind motiveerituna?

 Motiveerimiseks on tähtis esimesena fakt, et mängu nimega korvpall peab lihtsalt kandma hinges ja

südames. Lisamotivatsiooni annab teadmine, et iga killukesega saan kaasa aidata nii meeskonna kui

kodukoha nime laiemasse maailma viimisele. Me oleme siin maailma mõistes väikesed kuid samal ajal

piisavalt suured, et mõelda ja unistada suurelt ning seada suuri sihte. Ilma suurte unistusteta ei ole ka

eesmärki võimalik panna. Loomulikult annab tahtmist ja jõudu ka meeste soe ning toetav suhtumine. Kuigi

vanusevahe on olemas, ei tunne seda ei meeskonnaga koos olles kui ka suheldes. Ütlen ausalt, et kõik

noored mehed, kes meeskonnas on (või ka veidi vanemad, kes on olnud) on ka inimestena vahvad,

lahedad ja kuidas ütelda... heas mõttes tavalised inimesed! Kindlasti on oluline roll kogu taustatiimil. Ilma

meeskonnata, nagu ka korvpalliplatsil, ei tee midagi. Siin saab tunnustada tõsiselt Jaaku ja Cod. Ning mis

mulle oluline, mul lubatakse vastutada ja usaldatakse.

 2. Mis on sinu töö juures kõige keerulisem?

 Ütlen ausalt... see on aeg, mis kulub. Peale mängu, jõudes kas ennem keskööd või vahel teatud

kohtadest (näiteks Lätist) isegi hiljem tagasi, algab minu töö teine vaatus. Tihtipeale lähevad need tunnid

uneaja arvelt. Samas kannustab teadmine, et see on kellegile ehk oluline. Loodetavasti on olemas inimesi,

kes tunnevad huvi, veidi ootavad infot, vahetuid muljeid oma lemmikutelt.

Mees kaamera taga- Rain
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3. Millised on sinu järgmise aasta väljavaated?

 Hetkeseisuga on Jaaguga kokkulepe ka järgmise hooaja osas olemas. Loodame, et selleks ajaks jagub

nii tervist kui kõike muud, et saame koos edasi minna. Kindlasti soovime koos Korvpallikooliga edasi

astuda sammu ja uuel hooajal saab olema eraldi arvuti koos videotöötlusprogrammiga. Usun, et ka veel

ühest plaanist saab asja, nimelt juba lõppenud hooajal veidi katsetatud ja minu arvates normaalselt

toiminud asi ja selleks on otse mängudelt kas ennem mängu või poolajal FB ülesse tulevad vahetud

muljed, arvamused meeskonna liikmetelt, treeneritelt, miks mitte ka fännidelt.  Omalt poolt tahan eraldi aga

tänada VarenaGruppi ja Maris Rudnevsit. Just tema pani alla õla lõppenud hooaja alguses videotehnika

ostmisele ning mul on hea meel, et olemas on kogu vajalik komplekt. Hooaja lõpus aitas VarenaGrupp

soetada steadycami mis maakeeli on abivahend võimaldamaks teha sujuvaid kaadreid. Kindlasti leiab see

uuel hooajal rohkem kasutust.




