RAPLA KORVPALLIKOOL

JAANUAR

Keeruline Jaanuar...
Jaanuari kuu möödus AVIS Rapla meeskonnale
keeruliselt. Detsembri lõpus lahkunud
Domagoj Bubalo viis endaga Leetu kaasa ka
AVIS Rapla hea hoo. Uue aasta esimene kuu
algas kaotusega meistriliigas kui kodusaalis
tuli tunnistada TTÜ Korvpalliklubi 18-punktist
paremust. Seejärel sõitis meeskond Leetu, kus
mängiti kaks Balti liiga mängu, millest esimene
suudeti hea meeskondliku mänguga ära võita.
Balti liigaga jätkati ka pärast Leedu turneed
Tallinnas, kui mängiti viimast korda vanas
Kalevi Spordihallis TLÜ/Kalevi meeskonnaga.
Kahjuks meeskond oma ründemängu Tallinnas
ei leidnudki ning tuli vastu võtta teine
järjestikune kaotus Balti liigas. Õiget hoogu ei
saanud raplakad üles ka Rakveres, kus kaotati
kodumeeskonnale kindlalt. Kuu lõpus pandi
punkt ka Balti liiga põhihooajale, nimelt kohtus
AVIS Rapla kodus Valmiera meeskonnaga ning
kuigi mäng kaotati skooriga 66:57, lõpetati
Balti liiga 7 võidu ja 5 kaotusega. Rõõm on
tõdeda, et ükski teine Eesti klubi pole veel
Balti liiga alagrupis nii palju võite kogunud.
Jaanuari kuu viimane mäng toimus Sadolini
Spordihallis, kus võõrustati BC
Valga/Maks&Mooritsa võistkonda. Keevalises
mängus suutis meie meeskond võidu koju
jätta.

Sven Kaldre:
Jaanuar on läinud nii öelda üle
kivide ja kändude. Positiivselt jäi
meelde võit Leedus ja viimane
mäng Valgaga, kuid olid ka mitu
väga kehva mängu järjest, mis
kindlasti jätsid oma jälje. Rõõm on
näha, et inimesed pole usku
kaotanud ja viimasel kodumängul
oli hea atmosfäär.

Mida toob veebruar
AVIS Raplale?
Veebruaris on AVIS Rapla meeskonnal Alexela Meistriliigas kuus mängu,
millest lausa neli toimuvad Sadolini Spordihallis. Uue kuu alguses
kohtutakse BC Kalev/Cramoga (02.02.16), kelle koosseisus on kolm uut
meest, tagamängijaga M.Curry ja korvialused jõud M.Delaš ja S.King.
Järgmine pealinna klubi tuleb külla juba 6. veebruaril, kui võõrustatakse
TLÜ/Kalevit, kellelt jaanuari keskel saadi üks korralik keretäis Balti
liigas.
Seejärel sõidab AVIS Rapla Tallinnasse, et kohtuda üliõpilaste klubiga
TTÜ spordihoones, millele järgnevad kaks kodumängu Rakvere Tarvase
ja Audentese SG/Noortekoondise vastu, mängud vastavalt 16.02 ja 19.02.
Kuu viimases Meistriliiga mängus sõidab AVIS Rapla Valka, et kohtuda
Läti ja Eesti liigas osaleva BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa
meeskonnaga.
Balti liigas algavad playoffid: AVIS Rapla korvpallimeeskond lõpetas
2015-2016 Balti liiga hooaja ajaloolise tulemusega, nimelt kogus AVIS
alagrupist 7 võitu, mis tähistab suurimat võitude arvu Eesti klubide
puhul Balti liigas. Balti liigas head mängu näidanud AVIS Rapla vastane
playoffis pole veel selge ning sõltub peamiselt teiste meeskondade
FIBA Europe Cup-i tulemustest. BBL playoffide esimene mäng toimub
vahemikus 9-11 veebruar. Lõplikud mängupäevad ja vastased saab AVIS
Rapla meeskond teada pärast Europe Cup vahegrupi mänge.

#RaplaKorvpall
Oleme esindatud Instagram'is
Käime ajaga kaasas! Instagram'i populaarsus on
maailmas kiiresti kasvamas ja seega ei jäänud ka Rapla
Korvpallikoolil muud üle kui selle fenomaalse
rakendusega ühineda.
Leia meid:
https://www.instagram.com/raplakorvpall/

Jaak Karp: Uue mängija otsingust
ning raskest kuust
1. Kuidas võtad kokku AVIS Rapla Jaanuari kuu?
Kindlasti oli väga-väga raske kuu, kuid selliseid raskeid hetki on meie
klubil tulnud ette ka varem. Olen rohkem kui kindel, et oleme suutlikud
mängima sama hästi või isegi paremini kui hooaja alguses. Samas just
õnnestunud hooaja algus on piltlikult pehmendanud viimase aja tulemusi
ning vaadates tabeliseisu on kõik korras. Meeskond ja taustajõud
annavad endast parima, et veebruar tuleks parem kui jaanuar. Samuti on
mul siiralt hea meel, et meil on olemas fännid, kes toetavad ja usuvad
meie tegevustesse ka rasketel aegadel.
2. Kuidas on läinud uue mehe otsingud?
Milliseid tagasilööke on mehe otsingul ette tulnud? Kohe pärast Bubalo
lahkumist andsime oma soovidest teada agentuuridele, kellega ka
varasemalt oleme koostööd teinud. Lisaks hakkasime rohkem tähelepanu
pöörama ka teistele pakkumistele. Esimene tõsiseltvõetav pakkumine
tuli Saksamaalt, Bundesliigast. Kuigi antud mängija meeldis meie
treenerite brigaadile, ei jõutud mängija klubiga kokkuleppele. Samas on
meil kaalukausil olnud pidevalt vähemalt 3-5 mängijat ning loodetavasti
on õige mees veebruari kuu alguses platsil. Antud hetkel oleme ühe
mängijaga väga-väga lähedal. Elame näeme.
Jaak Karp: Uue mängija
otsimine on käimas täie hooga.
Mitmest skauditud mehest
oleme juhuste halval
kokkulangemisel ilma jäänud,
kuid me ei lase pead norgu.
Loodame, et õige korvialune
jõud on õige pea Raplas!
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Kuidas leidsid tee korvpallini?
Esimest korda läksin korvpallitrenni, käies kolmandas klassis (1999). Enne
korvpallitrenni minemist tegelesin koos õega peotantsuga, käisin judo trennis
ning samuti olin lasteaiast saati tegelenud ujumisega. Korvpallitreeningutega
liitusin vanemate initsiatiivil, füüsilised eeldused korvpalliga tegelemiseks olid
olemas ning loomulikult oli korvpall väga populaarne. Arvatavasti just korvpalli
populaarsus Eestis oligi peamiseks tõukeks, miks trenni sai mindud. Kuigi mul
väiksena polnud ühtegi mängijat, kellele ma alt üles vaatasin, mäletan ma väga
hästi, kuidas sellised mehed nagu Aivar Kuusmaa, Margus Metstak, Indrek Ruut,
Marek Noormets ja teised korvpalliväljakul mehe tegusid tegid.
Oleme kuulnud, et sulle meeldib palju lugeda ja ennast pidevalt harida, millised
teemad sind kõige rohkem paeluvad?
Tõesti, enamasti loen usaldusväärseid teadusartikleid. Kindlaid autoreid, kelle
artikleid loen, ei ole ning enamasti vaatan teemade järgi, mis mulle otseselt
huvipakkuvad. Mulle meeldib uurida inimkonna arengu kohta läbi miljonite aastate.
Kuidas me oleme kujunenud, miks me käitume nii nagu me käitume. Lühidalt öeldes
inimeste käitumismustrid ja psühholoogia. Kuna lisaks treenerina olen ka
algklasside kehalise kasvatuse õpetaja, pean leidma efektiivseid võimalusi, kuidas
lapsi motiveerida ja kuidas nendega tegeleda. Tänapäeva lapsed elevad nii-öelda
nutiajastul ning sellest tulenevalt suunavad nad oma mängulise ressursi
digitaalsesse maailma aga energiaressursid jäävad kasutamata. Minu eesmärgiks
ongi leida võimalusi, kuidas kaasata võimalikult palju lapsi ning arendada nende
füüsilist ettevalmistust tulevaks eluks, et nendest saaks täisväärtuslikud
kodanikud. Loomulikult on olemas äärmuseid, kuid see teebki minu töö huvitavaks
.
Mängisid kunagi korvpalli meistriliiga tasemel, milline on sinu parim mälestus?
Mängisin ise meistriliigas natukene üle kahe hooaja ning olen näinud meistriliiga
korvpalli kõrvalt kõik need aastat. Alustades Piimameister Otto/Rapla aegadest
kuni AVIS Rapla aegadeni on väga palju muutunud. Võimalused, tingimused ja isegi
mängijate professionaalsus on pidevalt kasvanud. Kolme-nelja aastaga on klubi
kvaliteet pidevalt tõusnud ning see muudatus on olnud väga kiire.
Kus näed ennast viie aasta pärast?
Kõige rohkem tahaks ikka ennast arendada ja edasi õppida. Ideaalis jätkas
doktoriõpinguid Soomes, võimalusel Tartus, kuid arvatavasti Tallinnas.
Eneseharimine on mulle väga tähtis ja loodan, et viie aasta pärast pole ma veel
oma saavutustega piisavalt rahul, et leian jõudu ikka edasi püüelda.

Rapla Korvpalliga liitus uus füsioterapeut

Jaanuaris liitus AVIS Rapla korvpallimeeskonnaga füsioterapeut Marjaana
Raudmäe. Marjaana on omandanud bakalaureusekraadi füsioteraapia
õppekaval Tartu Ülikoolis ja hetkel on käsil magistriõpingud.
Bakalaureuseõpingute raames sooritas kolmekuulise praktika Portugali
pealinnas Lissabonis, kus puutus kokku nii spordifüsioteraapiaga (Benfica
naisjalgpallurid, Portugali rahvuskoondise ratastoolikorvpallurid) kui ka
geriaatria valdkonnaga. Enne AVIS Rapla meeskonna juurde tööle asumist
sooritas Marjaana kolmekuulise spordifüsioteraapia praktika Tartu
Ülikool/Rock’i korvpallimeeskonna juures. Varasemalt on töötanud füsioterapeudina Jõgeva Haiglas ja rehabilitatsiooniasutuses MTÜ Ühiselt.
Enesetäiendamiseks on osalenud kahel kinesioteipimise koolitusel ja
suvel osales rahvusvahelisel Baltimaade Spordimeditsiini konverentsil.
Marjaana enda hobideks on võrkpall, millega on tegelenud enam kui 13
aastat. Lisaks meeldib talle ka jooksmine ja sügisel on seadnud eesmärgiks läbida maraton, varasemalt läbinud neli poolmaratoni ja mitmeid
lühemaid jookse. Spordifüsioteraapia on Marjaana valinud just isikliku
huvi tõttu spordi vastu ja soov spordis tulevikus tööle asuda oli juba
enne ülikooli astumist. Enda sõnul on hea töötada valdkonnas, mis ennast
väga huvitab ja milles on võimalik pidevalt edasi areneda.
Korvpalluritega töötamine on andnud juurde väga palju uusi võimalusi
enesearenguks ja paneb proovile ka enda võimekuse. Samuti nõuab
sportlastega töötamine väga head pingetaluvust, kiiret tegutsemist ja
lisaks peaks füsioterapeut olema ka väga heade psühholoogi
teadmistega, et vajadusel sportlane maha rahustada ja tagada täielik
taastumine vigastusest.

Rapla Korvpallikoolis toimus
suur ühispildistamine
25. jaanuaril toimus Rapla Korvpallikoolis ühispildistamine, millest võtsid
osa enamus Rapla Korvpallikooli tüdrukud ja poisid. Ühispildistamisel
jäädvustati kõik treeninggrupid, võistlusgrupid ning tehti mängijatest
raplakk.ee kodulehe tarvis profiilipildid.
Kõik pildid lisatakse lähiajal Rapla korvpallikooli kodulehele
(www.raplakk.ee) Piltide tellimiseks võtke ühendust Rapla
Korvpallikooliga: raplakk@raplakk.ee

Uue näoga garderoob
Rapla Korvpallkoolis
Eelmise aasta lõpus alustatu sai Jaanuari alguses valmis! Nimelt saavad
meie suured ja väiksed kasutada Rapla Korvpallikoolis uue näoga ja
stiilset riietusruumi. Riietusruumi seinad on Rapla Korvpallikooli värvides,
mida illustreerivad motiveerivad tsitaadid:
- Tiimi tugevus sõltub igast mängijast. Iga mängija tugevus tiimist.
- Raske on murda meeskonda kes ei anna iial alla.
Läbi huumoriprisma on WC ja Dushiruumi seintele lisatud järgnevad read:
- Kerge mängija lendab kõrgemale
- Puhas mängija mängib puhtalt
Kindlasti tuleb ära mainida ka saun, mis nii mõnegi sõnul on parim terves
Raplas. Rapla Korvpallikooli järgnevate aastate eesmärgiks on sammsammult renoveerida ka teised riietusruumid, et meie kasvandikud ja
meistriliiga mängijad saaksid veelgi mõnusamalt pühenduda korvpallile.

Rapla Korvpallikooli jaanuari kuu
tulemused

