RAPLA KORVPALL
APRILL

AVIS Rapla on poolfinaalis

Rapla meeskond lõpetas Meistriliiga põhihooaja neljandana 18 võidu
ja 14 kaotusega, mis tähendas, et play-offide avaringis tuli vastamisi
minna Rakvere Tarvaga. Eelmisel aastal pronksile mänginud
meeskonnad olid käesoleval hooajal kohtunud neljal korral, millest
kolmel oli võidukas Rakvere ja korra Rapla. Etteruttavalt võib öelda,
et meedia poolt kõige huvitavamaks veerandfinaalpaariks
tembeldatud vastasseis ei petnud ühegi korvpallisõbra ootuseid,
pakkudes rohkesti emotsioone ja närvikõdi.
Esimene veerandfinaalmäng möödus mõlema meeskonna jaoks
tõusude ja mõõnadega. Sadolin Spordihoones avavile saanud seeriat
alustas paremini Rapla meeskond, kes näitas esimesel kümnel
minutil suurepärast mängu, võites veerandaja 24:21. Seejärel leidsid
oma viskekindluse Rakvere mängijad, millele aitasid kaasa ka AVIS
Rapla hulgalised pallikaotused. Poolaja pausilt naastes suutsid
raplakad taas oma mängumasina tööle saada ning uuesti ohjad enda
kätte saada. Veerandaja 12 punktiga võitnud AVIS, ei andnud
initsiatiivi käest ka viimasel veerandil, mis tähendas, et
veerandfinaale alustati kindla 86:78 võiduga.
Veerandfinaalide teine vaatus toimus Kastan Arenal, kuhu oli
kogunenud ligi tuhatkond pealtvaatajat, kes taaskord said olla osa
suurepärasest ning ülimalt põnevast korvpallilahingust. Sarnaselt
esimesele mängule suutis paremini alustada Rapla meeskond.
Erinevalt avakohtumisest suutis Rapla seekord hoida eduseisu
mängu lõpuni, vaatamata sellele, et neli algviisiku meest viie veaga
välja kukkusid. Järjekorras teine võit veerandfinaalis võeti numbritega
72:74.
Kolmandaks mänguks tuli veerandfinaalseeria tagasi Raplasse,
tegemist oli AVIS Rapla esimese võimalusega kindlustada koht
Alexela Korvpalli Meistriliiga poolfinaalis. Võimalusi mängu ja seeria
saatus lõplikult lukku panna oli koduväljakueelist omanud AVIS
Raplal päris mitmeid, korduvalt juhiti juba kahekohaliste
numbritega, kuid ikka ja jälle jõudis Tarvas järele. Kahjuks ei
suutnudki raplakad otsustavatel hetkedel mängu enda kasuks
pöörata ning seega mindi viimasele mänguminutile vastu seisult
80:80, kus seekord oli kindlam Rakvere, kes võitis mängu 82:85.
Neljas mäng toimus taas Rakveres ning eelmise mängu kaotusest
hoolimata läksid raplakad mängule vastu enesekindlalt. Taaskord
suutis Rapla mängu kontrollida kuni viimaste minutiteni. Enne
otsustava neljandiku algust juhiti juba 14 punktiga. Rakvere maruline
spurt viimasel veerandil võimaldas neil mäng 40 sekundit enne
lõppu viigistada, seisul 78:78. Pingeliseks kujunenud lõpu suutis enda
kasuks pöörata siiski Rapla meeskond, kes tänu Maurice Kempi
vabavisetele võttis lõpuks napi kuid kindla 81:78 võidu. Kui eelmine
aasta suutsime Rakvere alistada pronksimängus, siis sel aastal
jätsime suure rivaali selja taha juba veerandfinaalides! Rapla
esindusmeeskond jõudis teist aastat järjest ning kokku neljandat
korda nelja Eesti parima meeskonna hulka!

JAAK KARP

1. Aprillikuuga lõppes võidukalt veerandfinaalseeria, millised on emotsioonid pärast võidukat seeriat?
Mis jääb kõige paremini meelde?
Emotsioonid on tugevalt positiivsed. Emotsioone rikastab teadmine, et veerandfinaalseeria eel pidasid
paljud just Rakvere Tarvast suurfavoriidiks poolfinaalkohale. Rakvere õlgadele langenud favoriidi staatust
võis selgitada nende põhihooaja hea lõpuga ning samuti oli paljudel meeles viimane Rapla ja Rakvere
omavaheline mäng, kus kaotasime 32 punktiga. Seetõttu oli see magus võit veelgi magusam ning jääb
meelde pikaks ajaks.
Seeria jooksul juhtus palju ning erinevaid hetki, mis meelde jäävad on palju, kuid vast kõige paremini
jääb meelde 3. mängu meie meeskonna kiirrünnakute laviin ja Mario Paiste otsustav kolmene. See tõstis
minu austust tema kui mängija suhtes, sest ta oli kui meie seeria – ei arvatud, et ta ära paneb, aga pani,
meie saalis, meie kodupubliku ees! Lõpuks tegime meie meeskonnana Tarva publiku ees ju sama.

2. Poolfinaalis kohtub AVIS Rapla BC Kalev/Cramoga, milliste eesmärkidega läheb meeskond
mängudele vastu?
Me mängime VTB Liigas mängiva meeskonna vastu, kes ei ole käesoleval hooajal Eesti Meistrivõistlustel
kaotanud mitte ühtegi mängu, kuid see ei ole põhjus miks mitte minna eesolevaid mänge võitma.
Isiklikult usun, et see on võimalik ja loodan, et seda usuvad ka meie treenerid ja meeskond.
Seega ainukeseks eesmärgiks saab ning peab olema võitmine, kuid meeskonnana teame, kelle vastu
mängime. Favoriidistaatus on Cramo õlgadel ning meie läheme ja anname endast parima!

3. Kuidas on õigustanud ennast klubi kõige uuemad täiendused Thomas van der Mars ja Maurice
Kemp? Kuidas on mängijad meeskonda sulandunud?
Kindlasti ei ole ühelgi mängijal kerge liituda meeskonnaga hooaja keskel, kuid Maurice ja Thomas on
sellega väga hästi hakkama saanud. Mängijad vastavad kindlasti meie ootustele, kuid ma näen, et
mõlemas mängijas on veel varu. Thomasel on vaja veel rohkem enesesse uskuda, et oma võimed
stabiilselt välja mängida, mida ta seni igas mängus pole teinud. Maurice, ma usun, et mängib ühel päeval
päris suurt mängu. Ta on ikka niivõrd mitmekülgne mängija, kes suudab meeskonnale väga kasulik olla.
Olgem ausad, ta on ka väga atraktiivne mängumees pealtvaatajatele!

4. AVIS Rapla fännibaas on suurenenud, käies pidevalt kaasas ka välismängudel. Millise emotsiooni
annab fännide rohkus meeskonnale ja milliseid tundeid tekitab see sinus kui klubi juhis?
Eelkõige tekitab see uhkust ja kindlustunnet, et teeme õiget asja. Olen korduvalt öelnud, et publiku
pärast tasubki kogu seda vaeva näha! Ma naudin seda, kuidas korvpall kogukonna Raplas ühte sulatab,
ma naudin vaatepilti, kus iga koht saalis on täidetud ja ma naudin seda, kui Rapla poolehoidjad tekitavad
koduse tunde ka võõras saalis mängides.
Fännide rohkus annab ainult positiivseid emotsioone ning ma loodan, et meie read suurenevad
järgmistel aastatel veelgi. Meeskonnana anname parima, et publikule pakkuda ilusat korvpalli ning palju
emotsioone.

Maskotile puhuti elu sisse
Käesoleva hooaja alguses toimus koostöös AVIS-ga Rapla Korvpalli maskoti konkurss. Pingelise konkursi,
kus osales mitukümmend andekat autorit oma ägedate loomingutega, võitis idee, millel oli
kujutatud rongapoissi. Nüüdseks on rongapoiss elluäratatud ning fännide rõõmuks nähtav igal AVIS
Rapla kodumängul, hoidmas üleval fännide tuju ning aidates kodumeeskonda võidule. Järgmine
võimalus näha maskotti enda silmaga on poolfinaalmängus BC Kalev/Cramo vastu neljandal mail Sadolin
Spordihoones.
Esimest korda lendas rongapoiss platsile kolmanda AVIS Rapla ja Rakvere Tarva veerandfinaalmängu
alguses, olles üllatuseks tervele korvpallipublikule. Suure aplausi saatel vastu võetud maskott üllatas
publikut akrobaatiliste liigutustega, tantsis tantsutüdrukutega ning naerutas publikut ja lapsi oma
olemusega.
Mäletavasti ütles Rapla Korvpallikooli tegevjuht Jaak Karpi enne maskoti konkurssi algust järgnevat:
“Selleks, et korvpallimängude emotsioon oleks veel võimsam, otsustasime koos fännklubi ja Avis Rapla
korvpallimeeskonnaga, et on aeg tuua fännide etteotsa ka sportlik, energiline ja kaasahaarav tegelane –
maskott, kes mängudel emotsioone üleval hoiaks.” Nüüd on maskott meil olemas ning loodetavasti toob
igale korvpallifännile naeratuse näole.

Rapla on Korvpallilinn
Play-off mängude ootuses võis Rapla linna vahel liikleja märgata, et taaskord on käes aeg kui AVIS Rapla
korvpallimeeskond alustab tuliseid mänge Alexela Korvpalli Meistriliiga veerandfinaalis.
Koostöös Rapla meeskonna toetajate ja sponsoritega sai Rapla taaskord korvpalli pealinnaks, kus
ajaarvamine käib mängupäevade järgi. Punastes toonides üleskutseid tulla mängule võis kohata
erinevates paikades üle linna. Rapla elanik ja niisama läbisõidul olev inimene võis märgata reklaame ka
Rappeli keskuse ja Vesiroosi Gümnaasiumi juures. Samuti said uue kujunduse Rapla Konsumi ja ESPAK
Rapla aknad.
Kindlasti püüdis raplakate tähelepanu linna kesksel ringteel taaskord „vilju“ kandma hakanud
korvpallipuu. Juba neljandat aastat tekkisid märkamatult puu okstele rippuvad korvpallid, mis viivad
linnaelanikud kurssi, et korvpallihooaeg on jõudnud oma kulminatsiooni lähedale. Lisaks on teist aastat
järjest linna tallinnapoolsele sissesõidule paigutatud suur korvpall, mis ei lase möödujatel jätta
märkamata, et sisenetakse Eesti mitteametlikku korvpallipealinna, kus aetakse korvpalliasja hinge ja
armastusega. Kõige ehedamalt peegeldub Rapla korvpalliarmastus aga loomulikult Sadolin
Spordihoones AVIS Rapla kodumängudel, kui omadele on taaskord kaasa elamas täismaja poolehoidjad
ning atmosfäär oli tõsiselt kuum.
AVIS Rapla korvpallimeeskond tahab siinkohal tänada Siim Solmani, kelle suurepärane kujundustöö
ilustab Rapla linna, ning OÜ Candillet, kelle abiga kujundatud šedöövrid ilmavalgust nägid ning linnapilti
jõudsid.

RAPLASSE NAISTE LIIGA PRONKS

Käesoleval hooajal lõi Rapla Korvpallikooli esindusnaiskond kaasa Apollo Naiste Korvpalliliigas ehk nö
naiste esiliigas. Liigas osales kokku 15 naiskonda. Naiskondade koosseisus võis näha segu
noorkorvpalluritest, üliõpilastest kui ka juba kogenumatest mängijatest, kel paljudel selja taga mitmeid
edukaid hooaegu Eesti meistriliigas kui ka piiri taga ning Eesti koondise särgis.
Eduka ning kaotusteta läbitud alagrupiturniiri järel jõudis Rapla KK esindus, kes koosneb eranditult
korvpallikooli vilistlastest ning õpilastest, kuue parima hulka. Tugevamatega konkureerides platseeruti
vahegrupi järel 4.kohal ning pääs veerandfinaali oli kindel.
Veerandfinaal peeti 27.aprilli Knopka/Swedbanki vastu. Kodus toimunud kohtumises olid raplakad kogu
mängu vältel liidrirollis, kuid vastased ei lasknud vahet suureks käristada. Mängu otsustaval neljandikul
panid raplakad siiski oma paremuse kindlalt maksma ning tulemusega 63:50 tagati koht nelja parima
hulgas.
Apollo NKL final four toimus möödunud nädalalõpul 30.aprill-01.mai Jüri Spordihallis. Poolfinaalis läks
Rapla KK
.

vastamisi Audentese SK esindusega. Kohtumise avapoolaeg oli mõlemalt poolelt korvide vaene, kuid teist
poolaega pidid 10-punktilises tagaajajarollis alustama Rapla naised. Ka mängu teises pooles ei leidnud
raplakate pallid kuidagi teed korvini ning kokkuvõtteks jäädi alla 38:62
Otsustavas heitluses pronksmedalile kohtus Rapla KK esindus OSKi naiskonnaga Tallinnast. Kuigi
vahegrupis võeti OSKilt vastu kindel kaotus, siis korduslahing oli hoopis teisest puust. Kohtumise
avapoolaeg oli tasavägine, kuid pigem juhtis siiski Rapla. Kolmanda neljandikuga kasvas 5-punktine edu
10ks. Ka neljandal veerandil jagus raplakatel rohkem jõudu ning peamiselt tabavate kaugvisete ning
kiirete rünnaku lahendustega kasvatati edu veelgi. Rapla KK naiskond võitis pronksmedalid numbritega
72:52 !!!
Liiga võitjaks krooniti Audentese SK, kes finaalis alistas BC Varsi 71:57. Rapla naiskonna üks liidreid Kerli
Haas valiti ka liiga sümboolsesse viisikusse. Tema kõrval seisid viisikus Kati Rausberg, Viive-Kai Rebane
(Audentese SK), Aleksandra Komar ja Sofia Kosareva (BC Vars).
Rapla KK naiskond mängis koosseisus: Kaari Kamp, Kadri Kruusimägi, Laura Tamm, Kristel Viljus, LauraMarleen Reissar, Kristel Kivioja, Emily Aalde, Janne Mutli, Berit Reinu, Triin Saarmann ja Kerli Haas,
treenerid Tiiu Kosk ja Kaia Kosk.

Noored palliplatsil
Just nagu aprillikuu on põnevate mängude rohke meistriliigas, toimus ka palju tähtsaid lahinguid Rapla
noorte võistkondade esituses. Mitmes vanuses lõppesid põhiturniirid ning samuti on tunda juba playoffide hõngu. Kokku pidasid Rapla Korvpallikooli võistkonnad 29 Eesti MV mängu. Lisaks osaleti
mitmetel turniiridel ning sekka toimus ka sõprusmänge.
Üle-eestilised mikroliiga etapid lõppesid juba veebruaris, kuid klubi nooremad poisid said möödunud
kuul mängukogemusi turniiridelt. U9 poisid võistlesid kodusel ESPAK kevadturniiril ning U10 Viimsi
Spring Cup-il.
Makroliiga poistele toimus aprillikuus kolmas ehk viimane etapp. Rapla poisid mängisid kodusaalis ning
kohtuti Haabersti SK (46:55), Keila KK (39:67) ning T.Soku KK (51:62) võistkondadega. Kuigi võidurõõmu
raplakad sel korral ei saanud, sai võrdselt kogemust 14 mängumeest.
Rapla KK mini poiste jaoks on EMV juba lõppenud, kuid osaleti see-eest kodusel ESPAK Kevadturniiril
ning samuti Viimsi Spring Cupil. Mõlemad turniirid olid kahtlemata õpetlikud ning Viimsis saadi ka
esimene võistluskogemus tavapäraste korvide all mängides. Kokku peeti 9 mängu.
Aprillis toimus kaks U14 noormeeste Eesti MV mängu. Endiselt kaotuseta jätkav Raplamaa alistas
kindlalt ka järgnevad vastased: Saku KK 123:53 ning Keila KK 102:67. Raplamaa poisid on kindlustanud
koha veerandfinaalis. NB! U14 vanuseklassi final four toimub Rapla Sadolin Spordihoones 28.-29.mail!
Raplamaa noormeeste U16 esindusvõistkond kindlustas varasemalt esikoha teises divisjonis ning pääsu
play-offi. Aprillis peeti kaks 1/8 finaali mängu ning I divisjoni 8.asetus Salva/Rock II lülitati kindlalt
konkurentsist. Play-off mängud võideti 109:57 ning 106:59. Veerandfinaal KK Viimsi/Kesklinna KK vastu
toimub juba sel nädalal – 6.05. kell 16:00 Sadolin Spordihoones, 08.05. kell 17:00 Viimsi Koolis.
Ka U18 noormeeste Raplamaa ühendvõistkonna jaoks kulges aprillikuu edukalt. Viimastes põhiturniiri
mängudes alistati Haabersti SK 95:55 ning BC Kalev/Merko 72:49. Ka U18 noormehed platseerusid II
divisjoni tabeli tipus. Play-offi vastaseks I divisjoni 8. meeskond BC Tarvas/Rakvere SK I. Play-off algab
juba 3.mail, kell 17:00 peetakse avamäng Sadolin Spordihoones.
Aprillis lõpetas oma hooaja Saku II liiga meeskond. Üsna napilt jäädi märtsis välja esikaheksa
mängudest ning seega kahes viimases mängus võideldi 9.koht tublilt välja. Tallinna Ülikool alistati 93:51
ja BC Kalev/Põlva 81:71.
Sarnaselt poistele olid Rapla KK tüdrukute esindused aprillis samuti tegusad.
Mikroliiga vanusesse (U10 ja U9) kuuluvad tüdrukud täiendasid aprillis oma mängukogemusi kodusel
ESPAK Kevadturniiril ning Keila kevadturniiril.
Mini tüdrukute viimane EMV põhiturniiri etapp toimus 9.aprillil Tallinnas. Rapla piigad alistasid BC Stari
36:24, Tallinna Kalev II saadi jagu 65:20, kuid hilisemale minikorvpalli meistrile Tallinna Kalev I jäädi alla
kindlalt 16:80. Aprillikuusse langes ka veel veerandfinaal Audentese SK-ga, pääsu eest finaal fouri toimus
tuline lahing, kuid Audentes oli sel korral ikkagi natuke parem 38:51.
U14 tüdrukud mängisid aprillikuus kaks etappi ehk kokku neli mängu. Vanuseklassi neli esimest
võistkonda on oma tasemelt ülejäänust kindlalt üle ning Rapla neiud said suured kaotused BC
Kalev/Cramolt 33:81 ning Audentese SK I 11:76.

Tallinna Kaleviga võideldi tublilt, kuid võeti vastu kaotus 29:45. Audentese SK II alistati omakorda
kindlalt 61:23.
Tüdrukute U16 vanuses peeti samuti kaks etappi ehk 4 mängu. Rapla tüdrukud jäid napilt alla Tallinna
Kalevile 55:60 ning võideti BC Kalev Star/TSK 70:60. Ka teisel etapil jäi võitude-kaotuste suhe 1:1, Tartu
Kalev II võideti 68:22 ja Tartu Kalev I-le jäädi alla 40:64. Veerandfinaalis minnakse kokku Tartu Kalev I-ga,
esimene mäng toimub Sadolinis 6.mail kell 12:45.
U18 neidudel oli plaanis kaks kohtumist. Nii BC Varsile kui Kalev/Cramole jäädi kindlalt alla, vastavalt
20:85 ning 33:64.
Rapla Korvpallikooli esindusnaiskond jätkas oma mänge Apollo Naiste liigas. Aprillis peeti kokku neli
kohtumist. Vahegrupi viimases mängus alistati KNOPKA/Swedbank 63:59. Sama naiskond alistati
veerandfinaalis juba kindlamalt 63:50 ning tagati pääs final fouri. Poolfinaalis jäid Rapla naised alla
hilisemale turniiri võitjale Audentese SK-le 38:62, kuid pronksimängus saadi magus revanš möödunud
hooaja meistrilt OSKi naiskonnalt numbritega 72:52.

Saku II Liiga kokkuvõte
Tulemuse poolest sarnane eelmisele hooajale, mil play-off´i esimeses ringis tuli vastu võtta kaotus, millele
järgnesid kohamängud 9.-10. kohale. Juhendades noorte võistkondi ei saa treeneril peamine eesmärk olla
kindla liiga võit, küll võib see olla üheks ülesandeks, koos mitmete teiste ülesannetega. Need ülesanded
on aga suunatud täitma konkreetset, aastatepikkust eesmärki, milleks saavutusspordi valdkonnas on
oma Korvpallikooli õpilasest kasvatada heal tasemel korvpallur. Tema korvpalliharidus on vastavalt eale
kõrgel tasemel ning spordimehehakatisena on ka iseseisvalt järjepidev keskmisest kõrgema üldkehalise
ettevalmistuse saavutamise suhtes. Kui peamine seatud eesmärk saab laste -ja noortevõistkonnas
täidetud koos mingi kindla liiga võiduga on kõik väga hästi, kui mitte, pole ka hullu. Sellest tulenevalt jään
treenerina II-liiga võistlushooajaga rahule. Mitu Rapla KK kasvandikku, kes on üles antud ka AVIS Rapla
meeskonnas või teevad koos nendega trenni, kandsid esimest korda meesteliigas olulist ja ebamugavat
vastutust mängujoonise täideviimisel, mis on hindamatu ja väärt kogemus eesseisvaks karjääriks! Seda
enam, et enamus Eesti klubisid/spordikoole ei saa seda enda kasvandikele võimaldada.
Mängud, kus nad seda tegema pidid olid vastaste vastu, kes on kogenenumad, osavamad, tugevamad ja
eelkõige just heal tasemel võistkonnad. Kõrge koha saavutamine meeste amatöörliigas eeldab teatud
kindla tasemega mängijaid, läbimõeldud ja organiseeritud mänguskeemi ning nii treeneri ja mängijate
kui ka mängijatevahelist pidevat kontakti treeningprotsessil. Kui need miinimumkriteeriumid on täidetud
ei anna see ikkagi garantiid, et kõik hästi läheks. Seega saime kvaliteetsel tasemel mänge just heade
võistkondade vastu, seda eelkõige tugevas vahegrupis, kus iga mäng olime vastastele arvestatav
meeskond.
Mängijate treenitus, tänu Rapla Korvpallikooli treeneritele, oli läbi hooaja üle keskmise taseme, mis lubas
mänguks seada maksimaalselt kõrged nõuded. Samas tuli ka märkusi meeskonna mängustiili kohta,
kuna kõrvaltvaatajad ei märganud „kiiret, noorte meeste" korvpalli. Taoline ülesanne ei ole aga sõltuv
vanusest ega ka üldkehalisest ettevalmistusest. Üldiselt, kui seatakse võistkonnale eesmärgiks kõrge
tempoga korvpall, siis eeldab see mängijate kogemusepagasis kindlaid ja kvaliteetseid võistlusmängu
minuteid, tänu millele on nad mingil määral juba kogenud erinevaid tehnilis-taktikalisi situatsioone ja
olukordi, koos eksimuste ja õnnestumistega. See kõik aga tuleb aastatega, kui mängija alles on jõudnud
„treenimine võistlusteks“ etappi, mis omakorda on mängijale uus ja keeruline ning seega tuleb treeneril,
taolises eas võistkonnale, nõudmiste esitamise ja formuleerimisega olla vägagi ettevaatlik. Seega taotles
antud hooaeg meie noormängijatele eelkõige kvaliteetseid mänguminuteid, mil make or break olukorras
tuli säilitada maksimaalne keskendumine mõistliku otsuse tegemiseks, sõltumata heast või halvast
emotsioonist.
Näiteks noormängijad Gregor Ilves ja Marek Ruut olid esmakordselt meesteliiga võistkonnas
põhirotatsioonis, mil nad kandsid harjumatut, kuid olulist rolli mängujoonise täideviimisel. Millegiga hätta
ei jäädud - Tublid! Samamoodi pidid Gert Lagus ja Martin Ütsmüts igapäevaselt kandma ootamatut
liidrirolli, mis noormängijatele tekitab ebamugavat pinget ning mille all tegutsemine ei ole sugugi lihtne.
Nende peale sai enamjaolt alati enne mängu kindel olla, et neile seatud ülesanded saavad täidetud. Oma
väljapaistva suhtumise ja esiletõusva töökusega oli kõigile eeskujuks ja toeks Martin Milling, seda ka
trenni- ja võistlusvälisel ajal. Karl-Gustav Soo ausus ja otsekohesus väljakul sundis mitmel korral
võistkonda veel rohkem pingutama. Karl-Johan Lips arenes kõige rohkem just võistkonnakaaslasena, mil
tema tasakaalukas tegutsemine väljakul andis vähem kogenumatele mängijatele kindlust oma tegudel.
Sigfried Kesküla näitas stabiilselt südikat mängu nii kaitse- kui ka ründetegevusel. Noorimad mängijad Tõnu Saarelaan ning põhikooli lõpetajad Raiko Kurisoo ja William Stein näitasid iga mäng 100%
valmisolekut võitluseks.

Hooaja võtab kokku võistkonna kapten Martin Milling: „Ma arvan, et hooaja eel ei olnud kõigil
meeskonna liikmetel samad eesmärgid. Mõned soovisid saada rohkem mänguaega, teised mänge võita
jne. Kokkuvõtteks võib enam-vähem rahule jääda kuna paar noormängijat - Gregor Ilves, Marek Ruut
muutusid hooaja jooksul palju kindlamaks ja hakkasid oma rollist meeskonnas paremini aru saama.
Kolme aasta pärast ei mäleta keegi, kas Rapla Korvpallikooli II liiga meeskond sai üheksanda või
kolmanda koha, aga kui hooaja jooksul saadud kogemused aitavad noorematel mängijatel sammu
edasi astuda, siis just see on oluline. Lõpetuseks mainiks veel, et kahju on sellest, et treeningtöö oli väga
tagasihoidlik meeskonna trennide suhtes. Seda tingib asjaolu, et meeskonnas on nii meistriliiga
mängijaid, Rapla Korvpallikooli veterane kui ka kooliõpilasi ning ühiste aegade leidmine on
raskendatud. Siinkohal tuleks tänada ka Toomas Annukit, kes individuaaloskuste treeningutega aitas
vanematel meeskonnaliikmetel ennast vormis hoida ja nooremaid paremaks treenida. Mängude koha
peale võib-olla veel, et kuna meeskonna keskmine vanus on madal, siis II liiga teiste meeskondade
koosseise arvestades tuli nii mõnigi kaotus vastu võtta tänu kogenematusele. Vastaseid, kellega ei oleks
võimalik mängida, hooaja jooksul ei kohanud. Seda tõestab kasvõi mõnepunktiline kaotus EMÜ
kodusaalis“
Autor: Allar Raul Antson

Jüriöö jooksult Korvpallikoolile III koht
20.aprilli õhtupoolikul olid Rapla linna tänavad sportlaste päralt, tänavad olid täidetud nii noorte kui ka
juba kogenumate jooksuhuvilistega. Toimus Rapla valla, Rapla VG ja Rapla ÜG korraldatav järjekorras XXI
Jüriöö jooks. Mõne kilomeetri pikkusel teatejooksurajal, mis kulges Rapla ÜG staadionilt Rapla VG ette
osales kokku 54 võistkonda. Kooliõpilastest moodustus 38 klasside tiimi ning lisaks võtsid "jooksupeost"
osa 16 erinevate asutuste ja grupeeringute võistkonda.
Alates ülemöödunud aastast, kui asutusi võistlema on oodatud, on oma esinduse alati registreerinud ka
Rapla Korvpallikool, just nii ka 2016.aastal. Tihedas konkurentsis jooksis Rapla KK töötajatest,
lapsevanematest ning ühest AVIS Rapla mängumehest koosnenud tiim end üldarvestuses ning
samaaegselt ka asutuste arvestuses tublile III kohale. Meil on hea meel, et ka väga-väga suur osa
korvpallikooli õpilastest täiendasid edukalt oma klasside võistkondi. Vaatamata talvisele
temperatuurile oli tegemist ühe toreda spordiüritusega. Soovime jõudu korraldajatele ning loodame, et
tore traditsioon saab jätku ka järgmisel aastal!

Suvelaagrid tulekul
2016. aasta suveks on Rapla Korvpallikoolil oma õpilastele head uudised laagrisuve osas - sel suvel on meil
plaanis kaks toredat ja sportlikku laagrit!
Traditsiooniline ühisaager, kuhu Rapla kossulapsed kogunevad juba VI aastat järgemööda, toimub
11.-16.juulini Halliste Koolis, Viljandimaal. Nagu ikka pakub laager oma osalejatele põnevaid,
mitmekülgseid, kuid samas kasulikke treeninguid; lõbusaid ühisüritusi ning toredat koosviibimist klubi ja trennikaaslastega. Tänavune laager on kõigile laagerdajatele ühepikkune - 6 päeva. Laagrisuvi saab
eeloleval suve jätku Kuremaa Spordikeskuses Jõgevamaal, kuhu kogeneme Korvpallikooliga samuti 6
päevaks, 8.-13.august. Kuremaa laager on juba veelgi paremaks ettevalmistuseks korvpallihooajaks. Laagri
tähtsaks osaks on kindlasti treeningud ning sporditeadmiste laiendamine, kuid samaaegselt ei unustata
põnevaid lisategevusi ning meelelahutust.
PALUME LAPS LAAGRISSE REGISTREERIDA HILJEMALT 6.MAIKS, KAS TEAVITADES TREENERIT VÕI
SAATES E-KIRJA ANNIKA@RAPLAKK.EE.
Laagriraha saab tasuda sularahas Korvpallikoolis või kanda MTÜ Rapla Korvpallikooli arveldusarvele
EE161010220042370018, selgitusse lapse ja laagri nimi.
Raha tasumise tähtajaks on 8.august 2016, tasuda võib mitmes osas. Murede korral palume julgelt
ühendust võtta ning võimalusel sõlmime erikokkuleppeid.
NB! Kõigile osalejatele jagame täpse meelespea enne suvevaheajale minekut!

Rahvatantsijad hüppasid
kõrgemale kui korvpallurid
Täpselt neli kuud tagasi, 2. jaanuaril kirjutas Jaak Karp mulle read: “Ma ise tunnen ju täpselt sedasama,
et kui korvpall on see, mis Raplamaa rahva kokku toob, eestlase kinnise meele lahti arutab ja paneb
üheskoos rõõmu tundma nagu laulu- ja tantsupidugi, siis miks ta ei ole osa rahvakultuurist? Minu arust
on mõte selle sidumisest traditsioonilise ja harjumuspärase osaga rahvakultuurist äärmiselt õige ja
õiglane, samas huvitav, osade jaoks tõenäoliselt ka võõrastav.” Tegemist oli Rapla maakonna 2017. aasta
kalendri ideega, millele Jaak selliselt oma “jah” sõna ütles. Mida tegelikult need read endaga kaasa
toovad, ei osanud ilmselt Jaak uneski näha.
Jaanuaris hakkas töö kalendri kontseptsiooniga peale ning 17. veebr. toimus Sillaotsa muuseumis juba
esimene pildistamine. See oli aga kõigest soojendus, kui jääkülmas kambris võistlusvormi väel
pildistamist nii võib nimetada. Kui kümmet korvpallurit vabal päeval muuseumi saada tundus mulle
juba mõõdukas väljakutse, siis see kahvatus järgmise ülesande ees - täita Sadolini spordihoone
rahvarõivas fännidega. Mõistagi polnud küsimus fännides, keda Avis Raplal jagub, vaid idees, et nad
kannaksid pildistamise tarvis rahvariideid.
Et midagi “kahtlast” on toimumas sai avalikkus aimu 24. veebr. kui meeskonna FB seinale ilmus foto
rahvarõivas Devin Brooksist ja Martin Paasojast, kes kutsusid publikut otsima välja rahvariideid,
kinnitades, et neid läheb peagi vaja. Nagu öldakse “meest sõnast ja härga sarvist” ning 5. aprillil sai
erakordne aktsioon Sadolini spordihoones teoks.
Viimased päevad enne sündmust oli mu kodu nagu kostüümilaenutus, sest kokku käis minu käest läbi
25 rõivakomplekti, mille ma esialgu kokku laenasin ja siis fännidele välja laenasin. Veel päev enne
sündmust helistas mulle ärevil Eidapere rahvamaja juhataja Helgi Randla, kelle poole oli pöördunud
Andre Pärn jutuga, et ka tema tahaks minna mängule rahvarõivais. “Aga kust sa võtad kahemeetrisele
mehele rahvariided?,” ahastas Helgi telefonis. Vähese mõtlemise järel leidis aga seegi esialgu
ületamatuna tundunud probleem lahenduse ja kohalolnud nägid, et Andre Pärn oli täies varustuses
kohal. Samuti vaid päev enne sündmust sai kinnitust, et ka lauakohtunikud kannavad rahvariideid. Tuli
see plaan eelnevalt kooskõlastada Jaak Karbiga, kes omakorda küsis selleks luba korvpalliliidult, kes
omakorda kooskõlastas selle Alexelaga. Adrenaliini jätkus korraldajatel tõesti viimase minutini.
Et korvpalli ja rahvakultuuri kohtumine veel võimsam oleks, muudeti sellel õhtul ka harjumuspärast
formaati. Pärast meeskondade tutvustamist sai avatervituseks sõna Rapla maavanem Tõnis Blank, kelle
tervitusele järgnes noorte segarühmade esituses hoogne rahvatants “Tantsime kõik”. Ka teistel mängu
vaheaegadel esinesid Raplamaa rahvatantsijad, keda oli ühetekokku 120. Eriliseks publikumagnetiks
kujunesid tantsutüdrukute asemel timeoutidel tantsinud Hopsani mehed, kes tõestasid, et
rahvatantsijad suudavad hüpata vähemasti niisama kõrgele kui korvpallurid – kui mitte kõrgemale.
Tantsud seadis platsile Riho Pohla.
Mõistagi käis tants ikka ümber korvpalli ja Avis Rapla meeskond pakkus kokkutulnutele suurepärase
vaatemängu võites Pärnu Sadama meeskonda 77:61. Pärast mängu tegi meeskond ka rahvarõivas
publikuga, keda oli kogunenud tõesti triibüüni jagu, üheskoos pilti. Kalender peaks valmima
novembriks ning ka siis on plaanis teemakohane mäng, koos üllatusi täis programmiga.
Mari Tammar Projektijuht ja Avis Rapla fänn

Sander-Mel
Mellikov

Kuidas leidsid tee Rapla Korvpallikooli? Olen korvpalliga olnud seotud viimased kolm aastat. Minu niiöelda korvpallikarjäär algas Real Madridi korvpallimeeskonnaga, kus töötasin praktikandina, aidates
organiseerida Euroliiga kodumänge. Tegemist oli suurepärase võimalusega saada uusi teadmisi ja
kohtuda inimestega, kes tegelevad korvpalliga Euroopa tipptasemel. Praktika ja õpingute lõpus tulin
Madridist tagasi, et lõpetada magistriõpingud Tartu Ülikoolis, samaaegselt töötasin TÜ/Rock'is, aidates
meeskonnal leida sponsoreid ning pakkudes ettevõtetele erinevaid sponsorluse aktiveerimise võimalusi.
Seejärel liitusin Euroliiga peakontoriga Barcelonas. Töö kõrvalt kirjutasin magistritööd sponsorluse teemal,
mille käigus tegin intevjuu Rapla Korvpallimeeskonna eestvedaja Jaak Karp’iga.
Pärast Euroliigast lahkumist sain kõne Jaagult, kes soovis teada, kas olen nõus Rapla meeskonnaga
liituma. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tee Raplasse on mind viinud praktikandina läbi erinevate
korvpalliklubide ja liigade.
Millega Rapla korvpallikoolis tegeled? Sisseelamise periood on nüüdseks läbi kuna olen Raplas veetnud
ligikaudu viis kuud. Selle ajaga on nii mõndagi korda saadetud, kuid kindlasti leiame veel võimalusi,
kuidas korvpallikooli noortespordi tegevust parandada. Koostöös Annikaga peaksime olema peamiseks
lingiks treenerite ja lapsevanemate vahel. Meie eesmärgiks on leida võimalusi, kuidas hõlbustada
treenerite tööd. Lisaks tegelen kõige vajalikuga, et luua korvpallikoolile lisaväärtust, olgu see siis
korvpallimuuseumi projekti eestvedamine või mõne toreda ürituse elluviimisel abiks olemine, nagu seda
oli rahvatantsu mäng või Loomeruumis toimunud vestlusõhtu. Samuti ei saa märkimata jätta
sotsiaalmeedia turundust, millega oleme viimasel ajal kenasti sammu edasi astunud.
Kuhu edasi? Meie eesmärgiks on pidevalt arendada Rapla korvpalli, alustades noortespordist lõpetades
meistriliigaga, pakkudes noortele võimalust sportida ja fännidele võimalust kaasa elada oma
lemmikvõistkonna eduloole. Peamine on see, et meie treenerid saaksid keskenduda oma põhitööle ja
suunata oma energia laste treenimisele ning, et meie fännid saaksid lisaks headele mängudele
sisuloomet läbi sotsiaalmeedia, mis neid tõeliselt huvitab. Seega lootuses, et järgnevate aastate jooksul
võib Raplas olla Eesti esimene korvpallimuuseum, loodan ma ka seda, et õigepea võib Raplat kutsuda
Eesti korvpalli pealinnaks.

ESPAK kevadturniiri karikad läksid pealinna,
kogemusi paljudesse Eesti paikadesse!
16.-17.aprillini toimus Rapla Sadolin spordihoones mini- ja mikrokorvpalliturniir ESPAK Kevadturniir
2016. Kahe pikka, elamusterohke võistluspäeva jooksul toimus kokku 20 korvpallilahingut ning lisaks ka
meeleolukas teatejooks ning viskevõistlus. Melust sai osa üle 120 lapse, sh 35 Rapla Korvpallikooli
pallurit.
Poisid võistlesid minikorvpallis ehk U12 vanuseklassis. Lisaks Rapla Korvpallikooli esindusele võtsid
turniirist osa BC Star Tallinnast, Rakvere SK/ Tarvas, Saku KK ja Rae Koss/Rae SK. Poiste turniir oli väga
tasavägine ning vaid kolmes mängus lahutas meeskondi rohkem kui kümme punkti. Rapla
Korvpallikooli poisid said kirja võidu ning kolm kaotust, kuid kahtlemata oli kõige tähtsam teenida
mängupraktikat, kuna viimase kahe kuu jooksul minikorvpalli Eesti MV graafik mänge ette ei näinud.
Tasavägise turniiri võitis BC Star!
Espak Kevaturniiril võistlesid tüdrukud U10 vanuseklassis. Sarnaselt poistele viisid võidukarika koju BC
Stari mängijad. Teisel kohal platseerusid Audentese neiud, kes pidasid põnevad lahingu, kus võitja
selgus lõpusekunditel, Rapla KK tüdrukutega. Tüdrukute arvestused seega kolmandad raplakad.
Turniirist võtsid tublilt osa ka Rapla KK U9 vanuseklassi poisid, kelle jaoks oli tegemist esimese
turniiriga, saldosse jäi kaks võitu ning kaks kaotust. U10 turniiril esinesid tublilt ka Pärnu SK piigad, kes
sel korral veel võidupunkte kirja ei saanud.
Nagu eelpool mainitud toimusid lisaks kossumängudele ka põnevad lisavõistlused. Osavusvõistluses,
millele lisas vürtsi AVIS Rapla mängijate osalemine, olid nobedaimad Rae Kossu poisid ning Rapla
Korvpallikooli tüdrukud. Viskevõistluse auhinnad rändasid Saku KK ja Audentese SK parimatele
snaiperitele.
Rapla Korvpallikool tänab kõiki korraldajaid, toetajaid, osalejaid, treenereid, lapsevanemaid ning teisi
asjaosalisi!

AVIS Raplal oma buss
Vahest olete märganud, et Rapla vahel sõidab ringi
uhke buss, mille külgedel ilutsevad AVIS Rapla ja
Rapla Korvpallikooli värvides logod?
Siniva OÜ-le kuuluv disainitud buss on AVIS Rapla
korvpallimeeskonna peamiseks
transpordivahendiks välismängudele. Meeskonnal
on olnud võimalus käia uue bussiga kolmel
Rakvere Tarva mängul, ühel põhihooaja mängul
ning kahel play-off mängul.
Seega kui te näete mängupäeval Rapla vahel või
mujal valget bussi siniste ja punaste logodega siis
võite peaaegu kindlad olla, et seal sees on meie
meeskond valmis vastaste elu raskeks tegema.

AVIS Rapla meeskond pakub võimalust
nautida mugavalt kodumänge VIP-Loungist
AVIS Rapla kodumäng on põnev elamus, selles ei ole kahtlust, kuid nüüdsest saab adrenaliinirohkele
sündmusele veelgi vürtsi lisada. AVIS Rapla korvpallimeeskond pakub võimalust nautida
kodumänguelamust VIP-loungist, mis garanteerib parima vaate mängule ning privaatse õhkkonna koos
snäkkide ja joogipoolisega. AVIS Rapla VIP-lounge sobib nii eraisikutest sõpruskonnale kui ka
ettevõtetele!
VIP-Lounge broneerimine garanteerib:
Eraldatud ruum pealtvaatajate tribüüni keskel;
Kaheksat piletit mängule
Järjekorrata sissepääsu
Suupisteid ja jooke tervele seltskonnale
Võimalus pärast mängu teha mängijatega pilte ja küsida autogramme
Lisaks sellele tuleb meie meeskonna manager isiklikult 15 minutit enne mängu algust, et rääkida
eesootavast mängust.
Broneeri VIP-Lounge helistades telefonile 55 412 16 või saada e-mail annika@raplakk.ee
Paketi maksumus mängule 150€ ja broneerimine toimub põhimõttel "Kes ees, see Mees"!

