Rapla Korvpall
Veebruar

Veebruar palliplatsil
Kõik tundus ju nii hästi minevat... AVIS Rapla meeskond
pidas oma esimese kodumängu teisel veebruaril
võõrustades VTB liigas mängivat ja #AlexelaKML
turniiritabelit juhtivat BC Kalev/Cramot. Mängust kujunes
huvitav vastasseis, kus oletatavalt tugevam klubi oli suures
hädas, et võidupunkte turniiritabelisse kirja saada. Enamus
mängu juhtinud ja pooliku koosseisuga mänginud AVIS
Rapla suutis viimasel veerandajal edumaa maha mängida
ning Cramo kirjutas turniiritabelisse kaks võidupunkti.
Pingeliseks kujunenud mängu võitis BC Kalev/Cramo
82:85.
Järgnevad kolm mängu lõppesid AVIS Rapla võiduga.
Esimese võidu teenis AVIS Rapla veebruaris kodusaalis
TLÜ/Kalevi vastu alistades Tallinna meeskonna 78:71.
Meeldetuletuseks nii palju, et veel Jaanuari kuus suutis
TLÜ/Kalev oma kodusaalis raplakaid Triobet Balti liigas
võita. Just Balti liigaga AVIS Rapla kalender ka
veebruarikuus jätkus, kui kodusaalis võõrustati BK
Jekabpilsi meeskonda. AVIS Rapla meeskonna eesmärgiks
Balti liigas oli veerandfinaali jõudmine ja selleks tuli Läti
meeskonda kahe mängu kokkuvõttes võita. Kodusaalis
head mängu näidanud AVIS Rapla meeskond suutiski
lätlased oma kiire mänguga nurka suruda ning lõpetada
esimene play-off mäng võidukalt, skooriga 79-65.
Kolmas järjestikune võit saadi Tallinnast, kus alistati TTÜ
KK meeskond 73:86.. Kolmemänguline võiduseeria lõppes
AVIS Raplal mängides põlise rivaali- Rakvere Tarvaga, kes
päev enne oli oma meeskonda täiendanud kõigile
varasemalt tuttava näoga, Brandis Raley Ross-iga.
Kodusaalis kaotusseisu jäänud raplakad tegid viimasel
veerandajal meeletu lõpuspurdi, kuid kahjuks jäi sellest
väheks, et võiduseeriat jätkata.
Samuti võõrustati enne otsutavad Triobet Balti liiga
mängu koduses liigas Audentese SG/Noortekoondise
meeskonda. Huvitava ja elamusterohke mängu suutis
Rapla meeskond selgelt enda kasuks
pöörata teisel poolajal, võites skooriga 94:76.

Triobet BBL teises play-off mängus tuli AVIS Raplal alla vanduda kodus mänginud BK
Jēkabpilsi meeskonnale. Esimese mängu 14. punktiga võitnud Rapla meeskond läks
mängule vastu suurte lootustega, kuid ülimalt kehv esimene poolaeg lõpetas
võimaluse teha ajalugu ning jõuda Triobet Balti liigas veerandfinaali. Kahjuks ei
suutnud meeskonda halvimast päästa ka meeskonna kõige uuem täiendus Maurice
Kemp, kes jõudis Raplasse päev enne tähtsat kohtumist. Seega lõppes
veebruarikuuga ka AVIS Rapla Balti liiga hooaeg.
Veebruarikuu viimaseks mänguks sõitis AVIS Rapla külla BC Valga/Valka
Maks&Mooritsa meeskonnale. Tulises mängus tuli seekord tunnistada
kodumeeskonna 90:77 paremust. Meie meeskonna parimana tegi Maurice Kemp
suurepärast statistikat visates 24 punkti ja noppides 11 lauapalli.

Uued mängijad

Veebruarikuus liitusid AVIS Rapla
meeskonnaga kaks uut mängijat, Thomas
van der Mars ja Maurice Kemp. Pärast
William Artino ja Domagoj Bubalo
meeskonnast lahkumist oli AVIS Rapla
meeskonna korvialune jäänud tühjaks ning
vajadus 4 ja 5 postsioonil mängivate
mängijate järgi suur. Nüüdseks on aga ligi
kuu kestnud otsingud läbi ja uued mehed
kohal ning valmis AVIS Raplat iga hinna
eest aitama.
Esimeseks uueks liitujaks oli Kreekas
Kavala meeskonnas pallinud Hollandlane
Thomas van der Mars. 207 sentimeetri
pikkune van der Mars liitus klubiga
viiendal veebruaril ning esimese mängu
pidas leegionär TLÜ/Kalevi vastu Sadolini
Spordihoones. Van der Marsi näol on
tegemist väga mitmekülgse mängijaga,
kes on ennast tõestanud nii hea
lauavõitlejana ning punktitoojana.
Keskmiselt on Mars kogunud viies
#AlexelaKML mängus 21.5 punkti ja 10.25
lauapalli, #TriobetBBL-is kogunes tema
kontole keskmisel 14.5 punkti ja 10
lauapalli.
Viimase täiendusena toodi meeskonda
Maurice Kemp, kes sarnaselt van der
Marsile pallis hooaja alguses Kavala
meeskonnas. Maurice Kemp liitus AVIS-e
meeskonnaga, päev enne #TriobetBBL-i
teist play-off mängu BK JēkabpilsI
meeskonnaga. Kuigi AVIS Rapla antud
kohtumise kaotas kogus uus täiendus oma
saldole 13 punkti ja 6 lauapalli. Alexela
Meistriliiga esimeses mängus viskas Kemp
juba 24 punkti ja võttis 11 lauapalli.
Tegemist on väga huvitava mängijaga, kes
suudab oma pealtpanekutega hullutada
kõiki korvpallifänne.

AVIS Rapla märtsikuu mängud
Märtsikuus mängib AVIS Rapla korvpallimeeskond seitse mängu Alexela
Meistriliigas, Seitsmest mängust kolm toimuvad Sadolini Spordihoones, üks
Pärnus, ja Rakveres ning kaks Tallinnas. Vaadates Meistriliiga turniiritabelt on
tegemist ülimalt tähtsa kuuga, mis võib kindlustada meeskonnale teist aastat
järjest põhihooaja kolmanda koha.
Uue kuu põnevusmäguks Alexela Meistriliigas on kodune vastasseis Tartu
Ülikool/Rocki vastu. Valitseva Eesti meistriga kohtutakse 12. märtsil Sadolini
Spordihoones. Mängu lisab intriigi fakt, et kahe klubi omavaheliste mängude seis
on käesoleval hooajal viigis 1:1. Mäletatavasti suutis AVIS Rapla novembris ülikooli
meeskonda kodusaalis 74-63 võita. Huvitavaks kujunes mäng ka Tartus, kuid
raplakate kurvastuseks suutis Tartu kodusaalist maksimumi võtta ning
võidupunktid koju jätta. Teiseks maiuspalaks on 26. märtsil toimuv mäng Rakvere
Tarvaga, kellele tuli kodusaalis pärast meeleheitliku viimase veerandaja lõpuspurti
alla vanduda.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et AVIS Raplat on ees ootamas tihe mängukalender, kus
iga võit on kulla hinnaga ning fännide toetus kodusaalis ja väljas on rohkem kui
vajalik.

Noored korvpallurid heas hoos
Veebruarikuu oli Rapla Korvpallikoolile edukas. Kokku
mängiti erinevates vanuseklassides 39 huvitavat ja
võistluslikku mängu.
Kõige nooremad poisid, kes mängivad mikroliigas, olid
võistlustules veebruarikuu viimasel nädalavahetusel
Rakvere Spordihallis. Kokku mängiti kolm kaasahaaravat
mängu. Kõik kolm mängu olid igati tasavägised ja väiksed
korvpallurid andsid endast palliplatsil kõik. Hea mänguga
teeniti üks tubli võidupunkt ning kuigi kahes teises
mängus tuli tasavägise mängu järel vastase paremust
tunnistada, oli peatreener poistega ja tulemusega igati
rahul.
Makroliigas mängivad poisid teenisid kolmest mängust
kaks võitu ja ühe kaotuse. Kuigi esimeses mängus KK
Viimis Oranzi vastu tuli vastu võtta 16 punktiline kaotus,
siis järgmised kaks mängu kuulusid kindlalt Raplamaa
poistele.
Mini poiste saldosse kogunes nelja mänguga kolm võitu ja
üks kaotus. Võidupunktid koguti selliste meeskondade
vastu nagu: Saku KK, Kesklinna KK ja KK Rae Koss/Rae
Spordikool vastu. Ainukesena tuli alla vanduda Audentese
SK eakaaslastele.
Poiste U14 võistkond oli endiselt edukas: BC Raplamaa sai
veebruarikuus kolm suureskoorilist võitu. Salva/Rock I
alistati 55 punktiga ning Tallinna rivaal BC Kalev/Cramo 47
punktiga ning kuu viimasel nädalavahetusel alistati
Rakvere Tarvas/Spordikool 108:45. Eesti MV jätkatakse
endiselt kaotuseta.
Kaotuskibedust ei pidanud tunnistama ka poste U18
meeskond. Valga/Kuldre kool alistati kindlalt 68 punktiga,
tartlaste Erkmaa KK-ga peeti aga põnev lahing, mille
lõpuks jäädi koduväljakul võidukaks 5-punktilise
paremusega.

Suurepärast mängu näitasid ka mõlemad poiste U16 võistkonnad (Raplamaa I ja
Raplamaa II), kes teenisid hea mänguga turniiritabelisse kaks võidupunkti.
Turniiritabelis asetseb U18 tiim teise. divisjoni tipus ning samuti ka U16
esindusvõistkond.
Mõnevõrra keerulisem kuu oli Saku II liigas mängival Rapla Korvpallikooli võistkonnal.
Jaanuaris kolm võitu (Narva, Viljandi, Hito üle) teeninud meeskond alustus veebruari
alguses samuti võidukalt (SK Rim/Scanweld), kuid seejärel saadi kolm kaotust lisaks
(Hito, EMÜ SK, Narva).
Sarnaselt poistele olid Rapla KK tüdrukute esindused veebruarikuus väga tegusad.
Veebruarikuu viimasel nädalavahetusel toimus Rapla Korvpallikoolis tüdrukute
mikroliiga Eesti meistrivõistluste mängud. Nimelt sai Rapla Korvpallikooli I ja Rapla
Korvpallikooli II tüdukute võistkond jõudu proovida Tallinna Kalev I ja Tallinna Kalev II
võistkondade vastu. Kuigi seekord külalismeeskondade vastu ei saadud, olid kõik
mängud huvitavad nii mängijatele kui ka kohale tulnud rohkearvulisele publikule.
Veebruari esimesel nädalavahetusel toimunud tüdrukute makroliigas teeniti kaks
suureskoorilist võitu. Päeva kolmandas saadi kogemuste ja võitude kõrvale kirja ka
napp kaotus. Kogu Eesti väldanud haiguste laine tõttu jäid veebruari keskpaigas paraku
ära mini tüdrukute lahingud ning need lükati edasi märtsi või aprillikuuse.
Nooruke U14 tüdrukute esindus, kus enamus mängijad aasta-kaks nooremad, sai kirja
kindla kaotuse vanuseklassi ühele liidrile Pärnu LSK-le. Pärnu LSK II võistkonnaga, kes
on samuti vanuselt nooremad, peeti põnev lahing, kuid siiski jäid Rapla KK tüdrukud
veel võiduta.
U16 ja U18 tüdrukutele oli veebruarikuu raske ning oma pitseri jätsid mängu
tulemustele haigused ja vigastused. U16 vanuses tunnistati liidrite Audentese SK I ja
Audentese SK II paremust. U18 neiud jäid alla BC Stari ja Audentese SK esindustele.
Võidukalt jätkas oma esitusi Rapla Korvpallikooli Apollo Naiste liiga võistkond. TOP 6
vahegrupi esimeses vaatuses alistati kodus kindlalt BC Stari naiskond.
Uus kuu ja uued väljakutsed palliplatsil ootavad meie korvpallikooli õpilasi ees juba
märtsikuu esimesel nädalavahetusel.

Treenerite koolitus Rapla
Korvpallikoolis
Rapla Korvpallikooli eesmärgiks on pidev areng ja edasiminek nii treeningutel kui
ka võistlustel on ülimalt tähtis. Selleks, et meeskond mängiks ühtsena ning hästi
tuleb ka treeneritel ennast pidevalt arendada. Kuigi erinevaid korvpallialaseid
koolitusi toimub üle-eestiliselt palju, on treeneritel keeruline leida oma tihedast
graafikust piisavalt aega, et nendest osa võtta.
Selleks otsustas Rapla Korvpallikool läbi viia majasisese korvpalli-koolituse nii
enda kui ka sõprusklubide treeneritele. Rapla Korvpallikooli esimese koolituse
läbiviija oli Leedu tunnustatud treener Egidijus Zenevicius, kes veel selle hooaja
alguses oli AVIS Rapla Triobet BBL-i vastase Lietkabelise abitreeneriks. Lisaks
sellele on Egidijus treeninud nii erinevaid naiste kui ka noorte meeskondi.
Tegemist on väga targa ja suure kogemustepagasiga treeneriga, kellelt on nii
mõndagi õppida.
Esimesel koolituspäeval, mis toimus kolmapäeval (17.02.16), alustas Egidijus
teoreetilise loenguga, kus selgitas lähemalt enda poolt kasutatavat
treeningsüsteemi.
Teoreetilise osa lõpus oli kuulajatel võimalik küsida ka täpsustavaid küsimusi,
millele treener rõõmuga vastas. Siinkohal on hea meel tõdeda, et koolitusest
võttis osa ka Gert Kullamäe, kes oli tulnud koos teiste treeneritega oma teadmisi
täiendama.

Teoreetilisele osale järgnes praktiline osa, kus näidisgrupina osales 12
korvpallikooli õpilast. Esimesel päeval rääkis treener lähemalt erinevatest
harjutustest, mis parandavad mängijate koordinatsiooni, kehaasendit, tasakaalu
ning kaitsemängu. Samuti keskenduti põrgatustehnika arendamisele.Koolituse
hoog ei raugenud ka neljapäeval. Esmalt tehti läbi viskamise harjutused ning
seejärel söötmise ja söödu vastuvõtmise harjutused.
Tegemist oli igati õnnestunud üritusega, millega jäid rahule nii treenerid, lapsed
kui ka ürituse peategelane Egidijus Zenevicius. Koolituse lõpus küsisime
Egidijuselt paar sõna, kus treener tõdes, et tegemist on vajaliku ettevõtmisega
ning lootis, et suutis nii mõnelegi treenerile midagi uut õpetada.

Lastevanemate koosolek Rapla
Korvpallikoolis
Veebruarikuus toimus Rapla Korvpallikoolis lastevanemate koosolek, kus lisaks
päevakorras olevatele teemadele võttis sõna tunnustatud spordipsühholoog
Snezana Stoljarova. Külalislektori poolt peetud loengu peateemaks oli laste
motivatsioon ja selle toetamine.
Koosolekul puudutatud teemad:
1. Suvelaagrid: Sel aastal aastal korraldab Rapla Korvpallikool kaks ühislaagrit:
Halliste laager ja Kuremaa laager.
2. Korvpalli varustuse kataloog: (Informatsioon järgmisel leheküljel)
3. Gupipiltide tellimine: Jaanuaris tehtud grupipilte on võimalik tellida
raplakk@raplakk.ee
Rapla Korvpallikool loodab, et koosolek oli lastevanemate jaoks informatiivne
ning külalislektori loeng pakkus huvi ning ideid rakendamiseks.

Rapla Korvpallivarustuse kataloog
Veebruaris ilmus Rapla korvpalli fännide rõõmuks kauaoodatud käesoleva hooaja
fänninänni kataloog. Kataloogis on olemas kõik vajalik selleks, et iga harrastaja,
fänn ja tõeline sportlane saaks end Rapla korvpalli logode ja värvidega ehtida.
Kataloog sai illustreeritud lahedate fotodega meie oma inimestest, kandmas neid
samu kataloogis saada olevaid riideid ja varustust.
Samuti on kataloogis arvestatav valik erinevas hinnaklassis kvaliteetseid
Spaldingu palle, vingeid logotatud korvilaudu ja Peak ning AND1
korvpallijalatseid suurtele ja väikestele. Menuka punase kõrval on meie
korvpallikooli värvides ja logodega tooteid, mida iga korvpallikooli õpilane
kindlasti endale ihkab ja mis meie armsa väikelinna tänavapildis ilusasti silma
hakkavad ning kandja sportlikud eelistused selgelt esile toovad. Eriti magus
pakkumine on kataloogis leheküljel 18, kus saab tellida Raplas juba aastaid väga
populaarseks osutunud Spaldingu seljakoti, dressipüksid, dressipluusi ja t-särgi
koos Rapla Korvpallikooli logodega vaid 65€ eest!
Toodete tellimine toimub läbi Rapla Korvpallikooli. Kui soovid lisainformatsioon,
astu läbi kontorist (Aasa tn 1), kirjuta või helista Annikale (annika@raplakk.ee,
5541216), või täida TELLIMUSVORM otse meie kodulehel. Toodete eest tasumine
toimub kättesaamisel Rapla Korvpallikoolis. Lapsevanemad ja õpilased, võite info
saamiseks julgelt ühendust võtta ka treeneritega.

Kaia Kosk
Treener alates
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Kuidas leidsid tee korvpallini?
Korvpall tuli minu ellu päris varakult, esimesed mälestused pärinevad ajast, kui
ema palliplatsil jooksis ning tuli vagusi platsiäärel püsida. Regulaarsete
treeningute alustasin 1.klassis ehk 1996.aastal, kui ema Tiiu Kosk väikeste
tüdrukute korvpalligrupi kokku pani. Esialgu oli tema eesmärk luua spordiring,
et mul oleks Raplas millegi sportlikuga tegeleda. Hiljem kasvas korvpallist välja
tõsisem harrastus ja kirg nii minu kui teiste trennipiigade jaoks.

Mida on ligi 20 aastat korvpalliga seotust sulle andnud?
Hobi ja kutsumuse kogu eluks. Kindlasti mõjutanud positiivselt mitmeid isiksuse
omadusi – sihikindlus, koostöövõime, kohustundlikkus, ajaplaneerimise oskus
jne. Kuldaväärt on korvpall seetõttu, et andnud mulle ustavad ja toredad sõbrad
kogu eluks ning üldisemalt laiendanud tutvusringkonda. Ei saa alahinnata ka
läbi korvpalli täiendatud rahvusvaheliste kogemuste pagasit ning silmaringi.

Mis on sinu kõige naljakam mälestus korvpalliplatsilt?
Nii umbes teises-kolmandas klassis olid meil Rapla maakonna koolidevahelised
võistlused. Vastased oli suuremad ja tugevamad, mäng algas, sain lahtihüppest
palli enda valdusesse ning panin sihikindlalt korvi poole teele. Saatsin mõnelt
meetrilt viske teele ja tabas!! Seejärel sain aru, et tegemist oli vastaste korviga. Ei
osanud teha muud, kui jooksin paanikas riietusruumi… Juhtub ka parimates
„peredes“ :)

Treener olemine ei ole kindlasti kerge töö, mis sind motiveerib selle töö
juures?
Kerge ei ole, aga mina seda armastan ning minu jaoks on see parim võimalik
töö. Peamisteks motiivideks, miks seda teha, on treenitavad lapsed ise, nende
areng palliplatsil ning tiimina üldisemalt. Ma tahan anda edasi noorele
„nutipõlvkonnale“ omandatud teadmisi ja oskusi korvpallist ning üldisemalt
sportimisest ning tervislikkudest eluviisideks. Omamoodi tõukeks on kindlasti ka
korvpallitraditsioonide edasi viimine minu kodukohas Raplas, mõnes muus
Eestimaa paigas ma seda tööd tõenäoliselt ei teeks.

Annika Evestus Noortespordi assistent

Uus liige kontoris
Jaanuarikuus liitus meie meeskonnaga Annika Evestus, kes hakkas tööle
noortespordi assistendina. Tema liitumisest on nüüdseks möödas rohkem kui kuu
ning mõtlesime temalt täpsemalt uurida, mis oli see, mis pani teda Rapla
Korvpallikooliga liituma. Omalt poolt oskame öelda vaid seda, et oleme väga
uhked, et Annika sellise otsuse tegi.
Annika: Möödunud jõuludel sain pakkumise liituda Rapla Korvpallikooli tööka
kolletiiviga. Pärast mõnda nädalat mõtlemist oli selge, et see ei ole pakkumine,
millele ma võiksin eitavalt vastata.
Olen Rapla korvpallis üsna uus kuju igas mõttes. Küll kunagi Kaiu Põhikooli
õpilasena olen mänginud ühel hooajal koos Rapla kasvandikega ühes tiimis
esindades Raplat, kuid tõsisem kokkupuude toimus siiski hetkest, mil 4 aastat
tagasi liitusin võhivõõrana kohalike harrastajatest korvpalluritega, kes mind
kiiresti omaks võtsid ja minus aina suuremat huvi Raplas toimuva vastu tekitama
hakkasid. Mäletan, et päris kiiresti olin seisukohal, et tahaksin olla ka osa sellest
vingest kollektiivist, keda me kõik oleme harjunud Korvpallikoolis toimetamas
nägema. Varsti piilusin juba meistriliiga playoffide ajal saali ja sealt enam tagasi
minna ei olnud võimalik-korvpall imes järk-järgilt kogu mu pere endasse! Eelmise
hooaja alguses olin endalegi veidi ootamatult üks nendest, kes kutsuti sel ajal
juba suuremate aktivistide poolt ka fännide seltskonda, kes teevad siiani palju
tööd selleks, et tribüünid oleksid meie meistriliiga meeskonna mängude ajal, kus
iganes saalis, täis inimesi, kes armastavad Raplat ja armastavad Rapla Korvpalli.
Nüüd, olles uuel töökohal suuremast kohanemisšokist üle saanud ja teades, mis
on U16, mikroliiga, roster , mängijalitsents ja veel sadat uut asja, olen veendunud,
et olla noortespordi assistent Rapla Korvpallikoolis on suur au. Siinses kollektiivis
on eranditult iga liige oma ala tõeline ekspert ja siinne keskkond erineb
kardinaalselt tavapärasest kontorist. Mul on hea meel olla siin, et aidata kõiki neid
andekaid inimesi, et nad saaksid tegeleda oma igapäevaste õilsate eesmärkidega,
ilma muretsemata, kes nende andekad kasvandikud võistlustele kohale sõidutab
või kas kõik olulised dokumendid on õigeks ajaks vajalikele asutustele esitatud .
Need aga on vaid mõned mured ja rõõmud, mida meil siin kõik koos iga päev
lahendada tuleb☺ Ja see, et ma korvpalli läbi ja lõhki armastan on loomulikult
kogu selle seikluse vundamendiks.

