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Rocca al Mares asuv tennisekeskus on Balti-
maade üks suurimaid. Keskus saab 2010. aas-

ta veebruaris 7-aastaseks ja on tänaseks arenenud 
suurepäraseks tennisemängukohaks. Kokku on aas-
taringselt kasutuses 11 sise- ja suvehooajal lisaks 4 
välisväljakut. Tegeleda saab ka üldfüüsilise treenin-
guga, mida pakub samas hoones asuv MyFitness.

Rene Buschi Tennisekoolis jagavad tenniseõpet 
vanusele 4 - 19 aastat Eesti suurima tennisekooli 
treenerid eesotsas mitmekordse Eesti meistri Rene 
Buschiga. 

Tegutseb ka Täiskasvanute Tennisekool nii algaja-
tele kui edasijõudnutele. Võimalik on lisaks võtta ka 
eratunde treeneriga või lihtsalt mängida oma part-
neriga. Samuti korraldame pea igal nädalavahetu-
sel erinevatele vanuse- ja tasemegruppidele tenni-
seturniire. 

Rene Busch tänab Tallinna linna, et keskuse raja-
miseks maa eraldati ja välja renditi, ning Tallinna 
noorsoo- ja spordiametit, et pearaha näol on toeta-
tud tennisekooli toimimist. Samuti tunnustab Rene 
Busch oma tublisid treenereid ja sõbralikku ning 
sportlikku kollektiivi, kus kõik töötavad ühise ees-
märgi nimel.

www.coraltennis.ee              www.tc2000.ee
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Rocca al Mare Tennisekeskuse ehitamist alustati 
2002. aasta suvel ja esimest korda said mängijad 
väljakutele 2003. aasta veebruaris.

Rocca al Mare Tennisekeskuse nurgakivi asetamine 
11. juulil 2002. aastal: Rene Busch koos linnaamet-

nikega ja oma esimese puureketiga.
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Rene Buschi Tennisekool

Spordiklubi TC 2000 alus-
tas lastespordiga tegevust 

1998.  aasta sügisel 45 õpi-
lasega, kes kõik olid tennise-
mängus algajad. Tänaseks on 
Rene Buschi Tennisekool üks 
Eesti parim ja Baltimaade 
suurim tennisekool.

Meie koolis õpib tennist ligi 500 noormängijat, kel-
le seas on nii võistlussportlasi, harrastusmängijaid 
kui ka päris algajaid tennisehuvilisi. Näeme häid 
võimalusi ja suurt potentsiaali laste mitmekülgseks 
arenguks nii tennisemängu, füüsilise ettevalmistuse 
kui ka meeldivate vabaaja veetmisvõimaluste osas.

Võistlussportlasi on umbes 50, kes esindavad koo-
li tennisevõistlustel nii Eestis kui mujal Euroopas.  
Heade saavutusteni on viinud noorte sportlaste tub-
li treenimine, lisaks igapäevastele tennisetreenin-
gutele pöörame väga suurt rõhku füüsilisele ette-
valmistusele - tihti võtame ette ühise metsajooksu, 
korraldame jalgpallimatši või käime ujumas.

Meie eesmärgiks on, et iga noor, kes tennist vaid 
oma lõbuks mängib, oskaks tunda ja nautida selle 
mängu võlu ja ilu, harrastaks tennist kui seltskond-
likku mängu ka tulevikus ja viiks edasi tennisekul-
tuuri kõige laiemas ning paremas mõttes. Tennise-
kooli lapsed saavad treeningkordade arvu valida 
vastavalt oma soovile ja treeneriga kokkuleppele.

Lisaks tennisetreeningutele on võimalik osaleda ka 
erinevatel meie klubi poolt korraldatavatel turniiri-
del nagu hooaja avavõistlused, igamehe paarismän-
gud ja klubi meistrivõistlused. Samuti korraldab 
kool ka Eesti Grand Prix’ sarja turniire erinevatele 
vanustele ning ka rahvusvahelisi turniire, näiteks 

2005. ja 2006. aastal toimunud Ida-Euroopa meist-
rivõistlused 21 riigi osavõtul, viis korda Tennis Eu-

rope sarja kuuluv Nike Open 14- ja 16-aastastele 
mängijatele ja  2009. aastal naiste ITF sarja turniir 
Tallink Open 13 maa osavõtul.

Toredaks traditsiooniks ja suurürituseks on aastaid 
peetud tennisekooli jõulupidu, kus lisaks erinevate-
le võistlustele jagab tennisekooli lastele jõulukinke 
jõuluvana ja autasustab ka aasta tublimaid. Suviseks 
traditsiooniks juba kümme aastat on laagrid Muhu 
saarel. Nende aastate jooksul on laagrit külastanud 
umbes 1000 last.

2009. aasta suvi: kõige suurema laste arvuga tenni-
selaager - 47 last - Birgiti ja Rene eestvedamisel.

Tule ja leia
tennisesõber meilt,

Rene Buschi Tennisekool
          Tennisekooli
        administraator
            Anne Saar
www.tc2000.ee Tennisekool 

Rene Busch
Tennisekooli juht
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Treenerid

Rene Busch
Peatreener,

tennisekooli juht

Redt Reimal
Treener, 

treeningtöö 
koordineerija

Aleksander 
Jürgens
Treener

Märten Tamla
Treener

Allar Hint
Treener

Birgit Mardi
Treener,

minitennisekooli  
töö koordineerija

Alar Simson
Treener

Sven Tamming
Treener

Piret Ilves
Treener

Helen Holter-
Mahlapuu
Treener

Jakov Tširkin
Abitreener

Mihkel Jõgi
Abitreener

Laura Pajus
Treener

Madis Tarum
Abitreener

Heiki Kanne
Abitreener

Tennisekoolis jagavad õpetust noored, kuid juba kogemustega laste- ja noortetreenerid 7-kordse Eesti meistri 
Rene Buschi ja tema põhiabilise Redt Reimali käe all.
Rene Busch tänab oma kooli treenereid 2009. aastal tehtud tubli töö eest  ja soovib jõudu edasiseks!

www.tc2000.ee Treenerid
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Mängijad

Margit Rüütel
WTA kõrgeim 

edetabelikoht 158

Anett Schutting
WTA kõrgeim 

edetabelikoht 718

Jürgen Zopp
ATP kõrgeim

edetabelikoht 384

Mait Künnap
ATP kõrgeim ede-

tabelikoht 705

Kadi Liis Saar
17-kordne Eesti 
noorte meister

2004-2009

Tatjana Vorobjova
5-kordne Eesti 
noorte meister

2008,2009

Elisa Mai Koonik
Eesti noorte MV 

hõbe 2009

Birgit Burk
Eesti noorte MV 

pronks 2008

Jana Kuzovkova
Eesti noorte MV 
pronks 2008,2009

Polina Tšernjak
Eesti T12 5. koht

Armand Levandi
6-kordne Eesti 
noorte meister

2007-2009

Aleksei Bohan
4-kordne Eesti 
noorte meister

2008,2009

Karl Kiur Saar
4-kordne Eesti 
noorte meister

2006-2009

Christopher 
Robin Klettenberg
Eesti noorte MV 

hõbe 2009

Ülaltoodud mängijad kuuluvad RBTK koondisesse. 
Tennisekool soovib neile vastupidavust ja edu edaspidiseks! 

www.tc2000.ee Mängijad

Parimad mängijad
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Parimad tulemused
Anett Schutting

WTA edetabelikoht 07.12.2009 seisuga on 718.
Eesti Karikavõistluste võitja naisüksikmängus 2009

!" 28. juuli - 2. august ITF $10,000 Naised, Tampe-
re, Soome 2. ring 

!" 4. - 9. august ITF $10,000 Naised, Savitaipale, 
Soome finalist

!" 11. - 16. august ITF $10,000 Naised, Tallinn, 
Eesti poolfinalist

!" 29. september - 3. oktoober ITF $25,000 Naised, 
Helsinki, Soome 2. ring

!" 11. - 15. november ITF $10,000 Naised, Jersey, 
Suurbritannia 2. ring.

Jürgen Zopp

ATP edetabelikoht 07.12.2009 seisuga on 441.
Eesti Meister meesüksikmängus 2009

!" 10. - 15. august ITF Mens Circuit Futures, Vie-
rumäki, Soome, 10 000 $, 1/2 finaal 

!" 3. - 9. august ITF Mens Circuit Futures, Vilnius, 
Leedu, 10 000 $, 1/2 finaal 

!" 20. - 25. juuli ITF Mens Circuit Futures, Kures-
saare, Eesti, 10 000 $, 1/2 finaal 

!" 13. - 18. juuli ITF Mens Circuit Futures, Tallinn, 
Eesti, 15 000 $, võitja üksik-ja paarismängus

www.itftennis.com

Klubidevahelised karikavõistlused

Klubide karikavõistlus täiskasvanutele: 
TC2000 naised I koht, mehed II koht

Klubide karikavõistlus noortele:
!" 12-aastased tüdrukud I koht
!" 12-aastased poisid II koht
!" 14-aastased tüdrukud I koht
!" 14-aastased poisid I koht

Eesti noorte meistrivõistlused

Tondi Tere Tennisekeskuses, 07. - 16. august 2009
Eesti meister:
T18 
Kadi Liis Saar
II koht:
P12 Christopher Robin Klettenberg
T14 Elisa Mai Koonik
P14 Karl Kiur Saar
P18 Erik Aunapuu
III koht:
T12 Jana Kuzovkova
T14 Tatjana Vorobjova
P16 Aleksei Bohan
P18 Armand Levandi               www.tennis.ee
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Minitennisekool

Hetkel on meie klubis umbes 150 väikest, vanu-
ses 4-7-aastast last, kes käivad koos 1-2 korda 

nädalas ja kelle treeningprotsessi korraldajaks on 
väikelaste lemmik - tubli treener Birgit koos Laura, 
Alari, Heiki ja Mihkliga.

Suurt tähelepanu pöörame meie kõige pisematele 
tennisehuvilistele. Õpetame tennist alates neljan-
dast eluaastast ja seda läbi minitennise, see tähen-
dab, et laps mängib tennist väiksemate mõõtmetega 
väljakul, madalama võrguga ja pehmema, kergema, 
käele sõbralikuma palliga. Samuti on reket valitud 
vastavalt kasvule. Lapsed tegelevad rohkem üld-
füüsiliste koordinatsiooniharjutustega, treening-
distsipliini omandamisega, õppides arvestama ka 
treeningkaaslastega.

Minitennisekooli alla kuuluvad ka 8-10-aastased 
lapsed. Nende väljaku mõõtmed on pisut algõppest 
suuremad, kuid siiski veel väiksemad kui “suures” 
tennises. Siin pöörame juba rohkem tähelepanu 
mängijate kui tulevaste võistlussportlaste etteval-
mistusele. Oleme loonud ka vastavate vanuste nn. 
koondised võttes arvesse laste pühendumust alale, 
võimekust ja ka esimeste võistluste tulemusi. Siin-
kohal teeb väga tublit tööd meie kooli treener Mär-
ten Tamla koos oma abilistega.

ÕPPEMAKSUD:
Õpilased sünniaastaga 2000 ja nooremad:
!" 1x nädalas: 450 kr / kuu
!" 2x nädalas: 800 kr / kuu
!" 3x nädalas: 1000 kr / kuu
!" 4x nädalas: 1200 kr / kuu
!" 5x nädalas: 1400 kr / kuu
Suvel kehtib korramaks.

Team Cup võistlejad oma treenerite Märteni, Jakovi 
ja Renega.

www.tc2000.ee Minitennisekool

Anu Mahlapuu
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Minitennise võistlussari
Meie tennisekool alustas 2009. aastal väga aktiiv-

selt Minitennisekooli lastele võistluste kor-
raldamisega. Nende turniiride eesmärgiks on jul-
gustada lapsi juba varases nooruses teistega oma 
jõudusid mõõtma, samuti ka arendada oskust kaotu-
sega toime tulla. Meie juhtlauseks on olnud sõnum: 
KÕIK, KES ON VÕISTLEMA TULNUD, ON JUBA 
VÕITNUD. Seda on kinnitanud ka kenad diplomid, 
mida iga laps on saanud TUBLI OSAVÕTU EEST! 
Turniirid on kujunenud eelkõige lõbusateks, kuid ka 
sportlikeks. Lapsed võistlevad omavahel palliviske 
täpsuses, hüpitsaga hüppamises, aja peale jooksmi-
ses, kolmik-kaugushüppes ning minitennises. Vane-
ma grupi 16 parimat mängivad ka tenniseturniiri 
suurel väljakul poolpehme palliga.

Iga turniir on kandnud lapsele huvitavat nimetust 
ja jagunenud on ka toredaid kingitusi ning lisaau-
hindu parimatele. Need 7 turniiri on saanud suure 
heakskiidu ja populaarsuse ning väljastpoolt meie 
kooli osalesid mitmetel võistlustel ka teiste koolide 
õpilased, sealhulgas esmakordselt Eestis korralda-
tud võistkondlikul Team Cup turniiril 8 võistkonna 
osavõtul.

Rene Busch tänab oma tennisekooli kõiki treenereid 
ja abilisi, kes on tublisti aidanud turniiride korral-
damisel, samuti ka turniiride toetajaid: Kalevi kom-
mivabrikut,  McDonalds’it ja Coral Tennist.

29. märtsil toimus Draakoniturniir ligi 80 osalejaga.

17. mail Mesikäpaturniir ligi 80 osavõtjaga.

16. augustil leidis aset 6-8-aastastele lastele Pingvii-
niturniir 30 osavõtjaga. Eelsoojenduseks korraldati 
aga lõbus jalgpallimatš.

Minitenniseturniir.

4. oktoobril sai teoks McDonald’s turniir, arvuliselt 
kõige suurem, 113 osavõtjaga ning igale tublile lap-
sele oli auhinnaks Laste Eine McDonald’sis.

22. novembril aga Team Cup erinevate klubide 
võistkondade osavõtul, kus kokku oli 48 mängijat.

Uute huvitavate tenniseelamusteni uuel aastal!

www.tc2000.ee Pildid
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Muhu laager
Sel aastal sai Rene Buschi Tennisekooli suvebaas 

10-aastaseks. RBTK on korraldanud Muhu saa-
rel Tamse Rannakülas Krundi talus toredaid tenni-
se-spordilaagreid juba 10 suve. Selle aja jooksul on 
laagris veetnud sportlikult aega üle 1000 noore. 

Eelkõige on see paik mõeldud tennisekooli treening-
baasiks, kuid oleme ühiselt korraldanud laagreid 
ka teiste tennisklubide ja –koolidega. Aastaid tagasi 
sai korraldatud ka perelaager ning mullu ja tänavu 
Skype’i nädalavahetuse laager. Selle suve uuendu-
sena oli täiskasvanute tennisekooli laager. 

Laagripaigaks on kolm saviliiva- ja üks asfaltväljak, 
korv- ja jalgpalliplats, tennisesein jpm. Majutada 
saab korraga ligi 50 inimest ja tervisliku toitumise 
eest kannab hoolt talu peremees Viktor Busch, kel-
lel küll vanust 80 aastat, aga oma elujõuga võib olla 
eeskujuks paljudele noortele.

2010. aastal soovime laiendada laagripaika uue klu-
bihoonega, kolme kunstmuru platsiga liivaväljakute 
asemele, multifunktsionaalse mänguväljaku ehita-
misega ning kogu laagripaiga renoveerimisega.

Täname kõiki toredaid lapsi ja nende vanemaid, kes 
on meie laagripaika külastanud ning oma lapsed 
meile usaldanud, samuti ka tublisid treenereid laag-
rite korraldamise eest, eesotsas Birgit Mardi, Redt 
Reimali, Allar Hindi, Sven Tammingu, Alar Simso-
ni, Jakov Tširkini, Signe Järvi, Mihkel Jõgi, Heiki 
Kanne, Karin Lellepi ning Märten Tamlaga!

Lapsed teel laagripaika.

Rene ja Viktor - laagripaiga asutajad.

Rene koer Ottoga laagriplatsi sissepääsu ees.

Laagri peamaja.

PÄEVAKAVA:
8.30  Äratus   
9.00  Hommikvõimlemine  
9.45  Lipu heiskamine
10.00  Hommikusöök
11.30  Tubade hindamine
12.00-15.00  Treeningud
15.00  Lõuna
16.00-17.00 Vaikne tund
17.00-20.00 Treeningud
20.00-21.00 Vaba aeg
21.00  Õhtusöök
22.30  Öörahu
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Muhu laagri 10. juubeliaasta

6-aastane Rene Busch jr. tunneb rõõmu järgmiseks 
suveks nelja kunstmuru-minitenniseväljaku ehita-
mise üle. 

www.tc2000.ee Muhu 10 aastat
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Federation Cup
Teist aastat järjest viiakse Rocca al Mare Tennise-

#$%#&%$%"'()*"+,,*'+,"-.$%/**0*#,+,"1,*%#213'*-
ku tenniseturniiri võistlus Federation Cup. See on 
meie naiskonna jaoks olnud õnnelikuks paigaks.

Veebruaris võeti vastu 15 tugevakoosseisulist nais-
konda. Oma alagrupis Bulgaaria, Horvaatia võitmi-
sega esikoha teeninud Eesti tennisenaiskond kind-
lustas Euroopa-Aafrika tsooni esiliiga play-off’is 
tugeva Valgevene üle võidu juba üksikmängudega.

Esmalt sai Eesti teine number, maailma edetabe-
lis 109. positsioonil paiknev Maret Ani 6:3, 6:4 jagu 
edetabeli 49. reketist Olga Govortsovast, esireketite 
kohtumises alistas tabelis 24. real asuv Kaia Kane-
pi endast üheksa kohta kõrgemal asetseva Victoria 
Azarenka 2:6, 6:3, 6:1. Paarismängust otsustasid 
naiskonnad loobuda.

Võiduga tagas Eesti edasipääsu Maailmaliiga II 
grupi üleminekumängudele. Rahvusvaheline ten-
niseliit (ITF) loosis Eesti kokku Iisraeliga. Iisraeli 
esireket oli WTA-edetabeli 48. reket Shahar Peer, 
teine number Tzipora Obziler asus 179. positsioo-
nil. Peeri treener oli Kanepi endine juhendaja Pablo 
Giacopelli.

Eesti koondisesse kuulusid lisaks Kanepile ja Anile 
ka Margit Rüütel ja Anett Schutting, kes said osale-
da ühes paarismängus.

Maailma 16 parema seas

Tegemist on kodumaise tennise ühe võimsama 
vägitükiga läbi pikkade aegade. Aprillis võitis 

Eesti tennisenaiskond Tallinnas Föderatsiooni kari-
kasarja Maailmaliiga üleminekumängus Iisraeli 3:2 
ning mängib järgmisel aastal maineka karikasarja 
16 parema seas.

„Meie tüdrukud jõudsid Maailmaliigasse!” hüüdis 
naiskonna treener ja kapten Rene Busch.

Eesti seis hakkas pärast viigilisi 2:2 üksikmänge ja 
otsustava paarismängu avaseti kaotamise järel kiiva 
kiskuma. „Ei tohi kunagi alla anda enne, kui kõige 
viimane punkt on mängitud,” lausus Kaia Kanepi 
pärast võidukat paarismängu. Hea hulk pealtvaa-
tajaid ei võtnud Kanepi tõetera omaks ja lahkusid 
enne paarismängu saalist. Nende hulgas oli ka ar-
vukalt rahamehi, kes ostsid 20 000 krooni maksnud 
'220*4"#&*3"#$''$"&%#"'5*"'**6,"#$.6$%/*"#5*#&+,7"

„Oh, lõpp hea, kõik hea!“ naeris Ani. Temal oli Tal-
linnas üleelamisi. Kanepi oli Eesti võidu võti. Tema 
meelekindlus ja külmaverelisus on väärt tunnustust, 
kui ta alistas esimest korda elus Iisraeli esimängija 
Shahar Peeri, kes on olnud kõrgemal kui Kaia ise - 
maailma 15. mängija, võidunumbrid 6:3, 6:4. 

Kanepi oli matši esimesel päeval kergelt ületanud 
ülikogenud Tzipi Obzileri, kes leidis endas jõu üle-
tada otsustavas setis Maret Ani, kes avapäeval kao-
tas igasuguse vastupanuta Peerile. 

Kanepi tegi, mis temalt oodati, võites mõlemad 
üksikmängud. Ani ei suutnud üleminekumängus 
näidata sellist mängu kui veebruaris sarja esiliiga 
turniiril, kus ei Kanepi ega Ani ei kaotanud ühtki 
üksikmängu. Eilse matši saatus otsustati loteriid 
meenutanud paarismängus, kus mõlemal poolel oli 
võiduvõimalusi. Kanepi ja Ani ei mänginud paari 
hästi, kuid neil oli kriimukese rohkem õnne. 

Meie omad said saalis triumfeerida, Iisraeli mängi-
jad lahkusid noruspäi. Kui meie pääsesime Maail-
maliigasse, siis Iisraelil tuleb sealt lahkuda. 

5.-6. veebruaril 2010. aastal kohtub Eesti Argentiina 
naiskonnaga Tere Tennisekeskuses Tallinnas.

     www.fedcup.com
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Rahvusvahelised turniirid
Tallink Open

Naiste rahvusvaheline tenniseturniir ITF 10 000 
USD auhinnafondiga korraldati 8.-16.08.2009 

Rocca al Mare Tennisekeskuses 15 riigi osavõtul. 
Sellise kategooriaga turniiri mängiti Eestis viimati 
kümme aastat tagasi. Seekord sai see võimalikuks 
tänu hr. Enn Pandile, kes oli turniiri pearahastaja. 
Selle eest tänab teda turniiri direktor ja Fed Cup’i 
kapten Rene Busch isiklikult. Koostöös AS Tallin-
ki ja SEB pangaga sai üritus teoks. Meeldiv oli see, 
et mängijaid saabus paljudest riikidest, sealhulgas 
LAV-st, Austraaliast, Itaaliast, Hispaaniast, Inglis-
maalt, Belgiast, Venemaalt ning teistest riikidest. 

Meie tüdrukutest mängisid kvalifikatsiooniturniiril 
Kadi Liis Saar, Teele Tani, Kersten Vanem. Kadi Lii-
sil õnnestus ka üks mäng võita, kuid põhiturniirile 
pääsemiseks sellest ei piisanud. Põhiringis mängi-
sid eestlannadest tänu wild-kaardile, mida on õigus 
jagada neli tükki, Tani Tuule, Anett Schutting, Julia 
Matojan ning Barbara Kvelstein. Kõige edukamalt 
esines Anett Schutting, kes mängis end tubli män-
guga poolfinaali ning selle tulemusega pääses ka 
maailma WTA edetabelisse.

Turniiri korraldusega jäid ülimalt rahule nii mängi-
jad kui ka peakohtunik Barbro Rabe (NOR). Samuti 
olid järgnevas ITF raportis vaid väga head hinnan-
gud. Osavõtjad võeti sõbralikult vastu, treening- ja 
võistlustingimused olid väga head ning mängijad 
said kasutada MyFitnessi teenuseid. Võistlejad ma-
jutati Tallink Express hotelli soodsa hinnaga ning 
sõidutati Tallink Taksodega. Tehti ka City Tour ning 
kingiti igale osavõtjale käterätikud Tallinki või SEB 
poolt. Ilusad auhinnad olid ka medalikohtadele, kus 
lisakingitused pani välja Sportland.

Sponsoritele korraldas Rene Buschi Tennisekool 
kolmepäevase tennisekursuse, mis kujunes väga 
lõbusaks. Eelkirjeldatud turniir on väga vajalik nii 
Eesti tennise praegusele põlvkonnale kui ka tuleva-
sele. Loodame turniiri jätkusuutlikkusele ja Eesti 
naiste tennise maailmaliigas püsimisele.

Nike Open

Tänavu peeti Rocca al Mare Tennisekeskuses juba 
viiendat korda rahvusvaheline tennisevõistlus 

Nike Open kuini 16-aastastele noormängijatele ning 
turniir kasvab aasta-aastalt ühe suuremaks – see-
kord oli 85 osavõtjat 13 Euroopa riigist, lisaks Eesti 
parimatele ka näiteks Soome, Venemaa, Valgevene 
ja Rootsi tennisistid. Turniiri peakorraldaja, alati 
positiivne Rene Busch kinnitas, et tal on hea meel 
turniiri jätkusuutlikkuse üle.

„Turniir läks väga edukalt,“ ütles Busch, kellel oli 
hea meel, et osalejate arv on aastate lõikes püsinud 
suhteliselt stabiilsena. Esimesed kaks tegevusaastat 
oligi Nike Open eestkätt 14-aastaste turniir, kus esi-
mesel aastal õnnestus meie kooli kasvandikul Anett 
Schuttingul võita, mis on ka tänaseni jäänud pari-
maks tulemuseks Eesti mängijate poolt.

„Igal juhul on sellistest rahvusvahelistest turniiri-
dest, mis koju kätte tulevad, noortele tohutult kasu,“ 
sõnas Busch, kes korraldab enda sõnul sellist noor-
teturniiri suurima heameelega. „Näiteks võib ten-
nisist noorteklassis varjus püsida, kuid siis ühtäkki 
täiskasvanuna kerkib tegijaks. Kunagi ei tea, kas 
noorte seas leidub uus Zopp või Kanepi.“

Busch pani noorte kasvatamise töö südamele just 
treeneritele, kuna tema on sportlase kujunemisel 
kõige vajalikum inimene. Ja mis kõige tähtsam – 
oluline pole kvantiteet, vaid kvaliteet. „Treenerid 
peavad olema täielikult pühendunud. Müts maha 
nende ees, kes seda suudavad. Juhendaja ja hoole-
aluse töö viljakuse alus on see, et peab leiduma usku 
ja motivatsiooni,“ tunnistas Busch, kes lükkas üm-
ber väite, nagu ala kalliduse juures ei leiduks meil 
ehk piisavalt viljelejaid. „Tingimused on meil head 
ning kindlasti ei tohiks võimaluste taha pugeda. 

www.tc2000.ee Turniirid
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Coral Tennis
Baltimaade üks suurimaid universaalseid tenni-

sekeskuseid asub Haaberstis otse Saku Suur-
halli kõrval ja kannab nime Coral Tennis. „Oleme 
maailmatasemel multifunktsionaalne keskus, kus 
on võimalus igal tasemel ja igas vanuses tennise-
harrastajal alustada ja areneda. Meil on kõik või-
malused areneda ka tipptasemel tennisistini välja,” 
kinnitab tenniseklubi juht Rene Busch. Tema jutu 
kinnituseks on ette näidata neli kunstmurukattega 
ja 11 kõvakattega mänguväljakut. Nii laste kui ka 
täiskasvanute jaoks on tööl kümme põhikohaga ja 
viis abitreenerit.

Sisehooaeg

Sisehooaeg on Coral Tennise jaoks kõige põnevam 
ja kiirem aeg - see on täis väljakutseid nii klubi 
igapäevatööd organiseerivatele inimestele kui ka 
klientidele, olgu nad siis harrastusmängijad või pro-
fessionaalid. Ka klubi külastatavus tõuseb sügise al-
guses hüppeliselt -  ca 2000 kliendini kuus - ning 
maja on taas täis elu ja värskeid eesmärke. Oma 
plaanide tegemisega alustab klubi juba suve algu-
ses ning ametlik avalöök tehakse septembri alguses.

Üheks Coral Tennise kindlaks ülesandeks on mit-
mekesistada meie klubiliikmete treeninguid ja luua 
nende õppeteele põnevaid väljakutseid ning selle ta-
gamiseks oleme oma ürituste kalendrisse üritanud 
mahutada võimalikult erinevaid „proovikive“: liiga-
võistlused, ITN (International Tennis Number) tes-
timine, seltskonnatennis, rahvusvahelised turniirid, 
erinevatele tasemetele täiskasvanute tenniseõppe 
grupid! 

Kõige parem meel on aga selle üle, et hoolimata 
suurest klientide hulgast on läbi toredate ürituste 
ja tennisekooli tekkinud inimeste vahel sõpruskond, 
mis rikastab nii treeninguid kui ka klubi tervikuna! 

Kõikidele klubi liikmetele soovingi Coral Tennise 
poolt julgeid eesmärke ja emotsiooniderikkaid tree-
ninguid!

Taaskohtumiseni
Coral Tennises,
Keit Sikk

www.coraltennis.ee

Meie klienditeenindajad:

       Annaliisa Köss    Reelika Rägastik

            Merli Kiisma   Triin Lepp 
  

Väljakute broneerimine telefonil 66 00 540
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Üritused
Rocca al Mare Tennisekeskuses on 2009. aastal 

toimunud mitmesuguseid huvitavaid tennise-
üritusi, mis pälvinud suure populaarsuse. 

Sisehooaja avaturniiril 19. septembril osales 90 ten-
nisehuvilist.

Osavõturohke on olnud kolm korda peetud  Lacoste 

Open.

Kaks korda on toimunud ka ITN testimine. Üritusel 
on osalenud ka Jürgen Zopp ja Mait Künnap.

Juba neli korda on toimunud Ööturniir igamehe 
paarismängus. Viimane, mis peeti  14. novembril, 
oli osalejate arvult kõige suurem – 115 tennisesõpra.

Keit Sikk ja harrastusliiga tennise eestvedaja Eestis 
Toomas Kuum.

Pereturniir on samuti suurt heakskiitu ja populaar-
sust leidnud, kus emotsioone jätkus nii noorele kui 
täiskasvanud mängijale. Kohale tuli 27 pere esinda-
jat ja selgitati osavamad kahes tasemegrupis. Meie 
sõnum on: TENNIS KOGU PERELE!

Coral Tennis kollektiiv tänab turniiride läbiviimise 
eest abilisi ja toetajaid: Lacoste, MyFitness, Sport-

land, ilusalong Weyergans, Babolat, Wilson, kirjas-
tus Canopus, Jacques Lemans, JOIK.

www.coraltennis.ee Turniirid
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Täiskasvanute tenniseõpe
„Tennis on eatu spordiala. Tulla võivad kõik, pole 
vanusepiiranguid ega teste,” julgustab Busch neid-
ki, kel asja vastu huvi, ent pelgavad oma saamatust.

Täiskasvanute tennisekooli kursus kestab kolm 
kuud ja korraga saavad väljakul treeneri näpunäi-
teid neli inimest ning treeneriteks on Anet Kaasik, 
Heiki Kanne, Alar Simson, Mai-Liis Jõgi, Birgit 
Mardi ja Jakov Tširkin.

Täiskasvanute tennisekoolis osalemiseks tuleb end 
eelnevalt registreerida ning valida sobilik püsiaeg 
ning treeningtase. Kohtade broneerimise võima-
likkus sõltub huvist vastava treeningugrupi vastu 
(grupp komplekteeritakse, kui osalemise soove on 
vähemalt kolm). Osalejatega sõlmitakse treeningpe-
rioodiks leping, millega sätestatakse ka asendus- ja 
lisatreeningute kord treeningperioodi raames ning 
tasumine toimub kolmes osas.
 

Täiskasvanute tenniseõppe koolitust juhatamas mit-
mekordne Eesti meister tennises Piret Ilves.

Kursuste toimumise ajad:
I kursus 7. sept. - 30. nov.
II kursus 1. dets. - 28. veebr. (registreerimine alates 
01.11.2009)
III kursus 1. märts - 31. mai  (registreerimine alates 
01.02.2010)

Kursuse hind sisaldab kogemustega treenerit, süs-
teemset õpet, klubireketi kasutamise võimalust, 
kursuse lõpetanule võimalust osaleda klubi poolt 
korraldataval võistlustel ja/või koos ITN (Interna-
tional Tennis Number) testimisega.
 
Palume teatada
kursustel osalemise
soovist e-maili teel:
monika@coraltennis.ee

Alustamiseks on vaja vaid korralikke jalanõusid ja 
riietust. Muu varustuse saab kohapealt. Rene Busch 
ise peab tennist „maailma parimaks spordialaks”. 
„Selle omapära seisneb füüsilises mitmekülgsu-
ses, erinevates emotsioonides, pole liiga ühekülgne, 
nõuab samas head koordinatsiooni ja vastupidavust, 
kavalat mõttetegevust ja psühholoogilist tasakaalu,” 
kirjeldab ta. Turniire korraldatakse ka täiskasvanud 
harrastussportlastele – nendeks on hooaja avavõist-
lus, jõulu- ja ööturniirid. 

Uueks aastaks on kavas ka üks seltskondlik väljasõit 
Prantsusmaa lahtistele meistrivõistlustele. „Meil 
pole tuim väljaku rent-müük, vaid pakume inimes-
tele mitmekülgsust,” lisab Busch. „Meie mõte on 
selles, et inimesed tutvuksid tenniseharrastuse kau-
du.”

Seltskonnatennis

Alates oktoobrist pakume täiskasvanute tenniskoo-
li õpilastele uusi ja huvitavaid võimalusi tennisest 
rõõmu tundmiseks. Lisaks igakuistele võistlustele 
ja turniiridele on plaan ellu kutsuda seltskondliku 
tennise üritused. NB! Osavõtjad peavad olema läbi-
nud vähemalt ühe 3–kuulise tenniseõppe kursuse. 
Formaat: paarismängu ajatennis (30 min). Vastavalt 
laekunud osalemise soovidele paigutame mängijad 
paaridesse nii, et igal mängul on uus paariline ja 
uued vastased, tagamaks avastuste ning üllatuste 
jätkumise.
  
Tegemist ei ole võistlusega, vaid ennekõike või-
malusega nautida tennist paarismänguna mõnusas 
atmosfääris ning tutvuda uute mängukaaslaste-
ga. Ürituse ühekordne tasu on 200 krooni ning see 
makstakse enne seltskonnatennise algust tennise-
klubi administraatoritele.

Suvine täiskasvanute tenniseõpe Muhu laagris.

www.coraltennis.ee Täiskasvanute tenniseõpe
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MyFitness
!he katuse alla mahuvad nii tenniseväljakud kui 

ka MyFitness. Seega saab pärast tennisemängu 
teha veel jõutreeningut, minna ujuma, võtta mas-
%,,0*"85*"#9',%/,3,"#2%+$$/*#&/7":;22+$"#'*$1/*3$'$"

vastastikku ka soodsamaid tingimusi,” toob Busch 
välja veel ühe eelise.

MyFitness Rocca al Mare on mitmeotstarbeline 
spordiklubi, mille sportimisvõimalused hõlmavad:

!" ujulat (bassein 25 x 10 meetrit, mullivann, auru-
saun, soome saun)

!" jõusaali (pindala 912 ruutmeetrit, üle 50 kardio-
%$,3+$4"/.$1,0<<.*4"8,),3".,%#&%$3=

!" kahte aeroobikasaali
!" spinningusaali
!" spetsiaalseid treeninguid lastele vanuses 4-19 

aastat

Lisaks mitmekülgsetele sportimisvõimalustele on 
klubis kohvik ja laste mängutuba.

Klubi liikmetel on õigus külastada klubi piiramatu 
arv kordi vastavalt valitud klubipaketile selle keh-
tivusaja jooksul.

Klubi on avatud: E-R 7.00 - 22.00 ja L-P 9.00 - 22.00

Kliendihaldus töötab:
E, K ja R  09.00 - 17.00
T- N          11.00 - 19.00
L               suletud
P               suletud

Lastetuba on avatud: 
E  8.30 - 11.30,
 17.30 - 20.30
T- N   17.30 - 20.30
R         8.30 - 11.30     MyFitness juht Erkki Torn
L       10.30 - 14.30

Kliendihaldus 66 00 531
Administraatorid 66 00 520

Cafe del Mar - uus kohvik

Rocca al Mare Tennisekeskuse I korrusel asub uus 
kohvik Cafe del Mar. Kohvik on avatud:
E-R 10.00 - 20.00
L-P 11.00 - 20.00
Kohvik pakub soodsa hinnaga hommiku- ja lõuna-
sööke, kergeid salateid, suupisteid ja suppe. Menüü 
valikus on ka mitmeid lastepraade, smoot’id ning 
jäätisekokteilid. Kõikide toodete puhul kehtib kaa-
saostmise võimalus. Cafe del Mar’i ruumides on 
võimalik korraldada ka erinevaid üritusi ja tellida 
peolaudu. Kohvikus on lugemiseks väljas valik värs-
keid ajalehti, ajakirju ning tasuta mängude laenutus 
kohapealseks kasutamiseks.
 
Tulge ja veetke Cafe del Mar’is meeldivalt aega ning 
nautige tiivustavaid maitseid!

www.myfitness.ee
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2010. aastal tulekul ...

Kalender 2010

JAANUAR
L,P 9-10 Liigatennis 
P, 10  Minitennis
R, 15  Ööturniir
L,P 30-31 Liigatennis

VEEBRUAR
L, 13  Valentinipäeva turniir 
L,P 20-21 Liigatennis
L,27.02  ETA 16 noorteturniir Nike Open

P, 28  Minitennis
 
MÄRTS
L 13  Liigatennis
L 13  Weyergansi naistepäeva turniir
R, 19  Ööturniir 
R-P, 5-8 Davis Cup Eesti-Ungari kohtumine

APRILL
L,P 10-11          Liigatennis
P, 25  Minitennis Team Cup

MAI
L, 1  ITN testimine 

Sportland tennisepood

Sportland Tennis
Haabersti 5 
Tallinn 13516
E-R 10-21, L-P 11-19
tel. 6 600 577

Tekstid: Rene Busch, Keit Sikk
Fotod:  Viktor Burkivski, Rene Busch
Koostanud:  Karl Kiur Saar


