
klubilod

Jalgpalliklubi Tabasalu r
k6rge lennuga uustulnuk!
Kui tiiesti korrektne olla, siis on
J K Tabasalu t6epoolest uustulnuk,
kuna see klubi asutati alles zotz.
aasta l6pus. Samas on JKTabasalu
oi gusjirglaseks Tabasal u Pal I i kl u bi
jalgpal I ialasele tegevusele.

RooMET pur-mpAA

oik algas sellest, et ligikaudu
20 aastat tagasi otsis Tabasalu
noormeste seltskond kohta ial-

ka tagumisels. Seltskond otsustas niita
maha heinaTabasalu kooli k6rval oleval
platsilja nii see algaski. Praeguseks on
sellest heinamaast saanud vdga korralik
jalgpa[iviiljak. Kuni 2009. aastani oli
jalgpallitegevus Tabasalus pigem Kent
Miinniku initsiatiivil toimiv huvite-
gevus, kuid iihel kenal paeval otsustas
Kent kutsuda klubisse treener Risto
Sarapiku.

Esimesed miirgid j algpalliklubi
t6sisemast arengust ilmnesid siis, kui lisa-
j6una tr-rli klubisse Risto.Tema nakkav
piihendumine ja selge ndgemus sellest,
milline v6ila olla iila hnsti toimiv klubi.
t6mbas ligr palju kaasam6dejaid. See viis
peagi Tabasalu Palliklubist eraldumiseni.
Sellest ldhtuvalt toimus 23. novembril
2072. aastal Jalgpalliklubi Tabasalu MTU
asutamine. Tegemist on laiap6hjalise
organisatsiooniga, mille liikmeteks on
isikud ja lapsevanemad, kes on huvitatud
j"lgp"[i edendamisest Harku vallas. Uus
klubi asutati 36 inimese poolt, valiti 12
volinilku ja l juhatuse liige.

"Miletan, et istusin sageli pallisaalis
pingil ja vaatasin oma poja treenin-
guid. Sel ajal ei oleks osanud aw ta,et
ma olen kunagr selle klubi juht," iitleb
klubi juhiks valitud lapsevanem Andro
Kullerkupp.

"Sisuliselt oli tegemist tegevuse jit-
kamisega, mitte asja nullist iiles ehita-
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misega. Meil oli olemas peamine vara,
milleks olid meie sportlased,"lisab And-
ro Kullerkupp. Klubi alustas 94lapse ja
noorega. Nendest k6ige vanemad olid
7999. aastd, stindinud poisid, kelle tree-
neriks oli Riho Pill. Vanuseliselt jdrgnes
Risto Sarapiku 2002. aastal siindinute
treeningugrupp, Jiiri Talu 2003. aasta,
Kent Minniku 2004.aastr ja Riho Pilli
2005. aasta poisid. Ntiiidseks on lisan-
dunud veel 2006. aasta grupp Hendrik
Nurkliku juhendamisel ning tiidrukud
(siindinud L998-2000), keda juhendab
Liis Pello. Lisaks treenivad vtiravavahte
Viktor Kiolein ja Getter Laar.

Hoolimata sellest, et sporditegevus
kdis, ei olnud JK Tabasalul korralikult
toimivat organisatsiooni. Puudus isegi
koduleht. Niiiid, kuus kuud hiljem, toi-
mib asi hiisti. Klubile on suureks abiks
olnud lapsevanemad, Harku vald ja
hulgaliselt sponsoreid. Tdnu toetajatele
sai klubi teha k6igile sportlastele tihtsed
treeningu- ja v6istlusvormid ning tinu
nendele on erinevad v6istkonnad saa-
nud kiia vilisturniiridel. Tinu neile ei
maksa lapsevanem niitelcs Eesti-siseste
turniiride osalustasu. Kok-lm on klubil

11 sponsorit. JK Tabasalu peasponsor
on Rademar, suursponsorid Eccua, Var-
mapartner ja AV Geodeesia, sponsorid
Vertex Consulting, Metus, Falmek Mo-
tors, Fenster Alumiinium, Skinest Rail,
Soru J azz jaTabasalu Spordikompleks.
Suure toetuse on andnud ka Harku vald
ja mitmed eraisikud.

"Selle klubi tugevus on kodutunne,"
titleb lapsevanem Indrek Anepaio.
"Mulle meeldib, et siin kiivad oma-
vahel ldbi erinevate vanusegruppide
lapsevanemad ja lapsed ning kiiiakse
kaasa elamas ka siis, kui parasjagu oma
laps ei mingi."T6epoolest, selles klubis
toimuvad iihised suured piknikud ja

viiljas6idud, kus sageli piistitatakse klubi
telk ja on lehvimas klubi lipp.

Tdnu tdielikule pihendumisele ja
,iihtsustundele on tulnud ka silma-
paiswad saavutused. Viimased neist on
Pirnu Summer Cupi jaTallinn Cupi
v6it 2002. aasta vanusegrupis. Sealjuu-
res saavutasid m6lemal v6istlusel k6ik

JKTabasalu meeskonnad oma alagru-
pis v6idu v6i teise koha. Esilet6stmist
vadrivad 7999. aasta poisid, kes suurel
valjakul mdngides saavutasid neljanda

Tabasalu JK on nagu suur pere, kes peab piknikkugi oma viljaku iiiires.



koha. Eesti noorte mullustel meist-
riv6istlustel sai JK Tabasalu esikoha
(2003. aastal srindinud) ja teise koha
(2002;200D. Kiesoleval aastal on liiga-
mdngud poole peal. KoikJKTabasalu
grupid on konkurentsis esikohale, kuid
eriti silmapaistvalt on esinenud 2002.
aasta vanusegrupp. Seni on loodud 56
varavatja endal on puur puhas.

Hea koostoo kohaliku omavalitsuse-
ga on kdivitanud kiire jalgpallitegevuse

arengu Harku vallas. Kohe on valmimas
k6ige niiridisaegsem kunstmuruvdljak
ja jirgmisel aastal lisandub vdiksemaid
muruvdljakuid veel Vdlna-Joesuusse j a
Murastesse. Harku valla esindusklubi JK
Tabasalu saab ntiiid rohkem lapsi vastu
v6tta, kuna ruumi tuleb juurde. Seni pidi
klubi tellima kevad- ja stigisperioodil
bussivedusid linnavdljakutele, kui oma
muruvdljak ei kannatanud pealeminekut.

23.-24. augustil toimub Tabasalus
suurej ooneline j algpallistindmus, Rade-
mari Jalgpallipievad Tabasalus. Samal
ajal toimuvad ka Tabasalu pievad ja

see v6imaldab auhinnatseremoonia libi
viia lausa suurel kontserdilaval sadade
inimeste silme all. Sellele stindmusele
kutsutakse osalema tugevaid voistkondi
nii Eestist kui ka vilismaalt.

"Meil on selge siht saada ktimne
aasta jooksul esiliiga klubiks," ridgib
klubi juht Andro Kullerkupp. Ta lisab
veel, et klubi juhtkond on eesmirgid
seadnud realistlikud ega kiirusta. Las-
tele peab jidma eelkoige mdnguroom.

JK Tabasalu plaanib jitkuvalt osaleda
ka vilisturniiridel, et saada rahvusva-
helist kogemust nii sportlikust kui ka
korralduslikust aspektist.

"Ma unistan, et Tabasalu ja Harku
vald tervikuna sarnaneb rihel pdeval
Saksa vdikelinnale, kus kohaliku
jalgpalliklubi siimboolikat kohtab igas
teises autos, aias, r6dul, poes ja inimes-
te silmis. Et me oleme k6igi elanike
jaoks tdeline koduklubi," iitles Andro
Kullerkupp.l

Asutatud: 2or2, asutajaks i.ild-
koosolek 36 valla elanikuga
Juhatus: Andro Kullerkupp, Risto
Sarapik, Kent Mannik
Tegevjuht: Andro Kullerkupp
Peatreener: Risto Sarapik

f elaastal peeti Jogeval 40. Feliks

\ aarati milestusturniir. Tegu
lJ onvanima jirjepidevalt kestva
j algpalliturniiriga Eestis. Viimastel
aastatel on korraldajaiks olnud Tiimas
Klaarmann ja Rainer V6saste. Viimane
koos venna Rauno V6sastega koostas
juubeliturniiriks raamatu (fotol) senis-
test v6istlustest.

Raamat annab rilevaateJ6geval ja

Tartus jaamarilemana tdcitanud Feliks
Adrati elust. Olemasolevaile andmeile
toetudes kirjeldatakse k6iki 39 vara-
semat turniiri. Peamiseks allikaks on
kohalik ajaleht Punalipp (hiljem Voo-
remaa). Paaril aastal, kui turniirist ei
jdinud ajalehte jdlge, v6inuks teadmata
jdida isegi turniiri v6itja,aga 6nneks
leidsid raamatu koostajad esikohadip-
lomid, millel v6itja nimi kirjas.

Adrati turniiri ajalugu on uhke ja

vigevad on ka osalejad. Aastate jook-

sui on J6geval kdinud paIIi taga ajamas
kahev6istlej atest oliimplased Allar
Levandi, Ago Markvardt, korvpallurid
Taavi Reigam, Aivat Toomiste, Peeter
Griinthal, Harri Drell, Andres Liinet,
Margo Uring, Priit Vene ja Alar Var-
rak, kergej6ustiklased Mihkel Kukk,
Ain Evard, Raido Mdgi,Jevgeni Jessin
ja Ain Arro, aerutaja Tiit Tikerpe,
poliitikud Juhan Parts, Meelis Atonen,
Eiki Nestor, ajakirjanik Risto Berend-
son, kuulus "Entel{enteli" laulupoiss

Jan Roosaar ning muidugi vutimehed
Ivan O'Konnel-Bronin, Ivo Lehtmets
ja Pavel Kazakov, kellele tdnalu lisan-
dusid Martin Reim ia l\{artin Kaalma.

Kohtunikena on turniiril vilistanud
Uno Tutk, Ain Karutoom,Jaanus
Mutli, Raivo Lattik,Jaanus Nilp ning
mlngijanagi osalenud Margus Kotter'

Tjnavu osales seitse meeskonda,
mis esinesid eri liigades. P6hiv6istlusel
mdngisid Eesti liigades mdngivatest
oalluritest koosnenud neli meeskonda
omavahel tiheringilise turniiri ning
osutus, et kaks kangemat said kokku
viimases voorus. Metricus KjaH alistas
SK Nooruse 2 :1. 1a v6itis juubelika-

rika. Kolmas oli SK Tinksi ja neljas
Martin Reimi j algpallikool.

Teisel turniiril sai harrastajatest esi-
koha SAK Tartu-Kuremaa. Jirgnes JK
Raudne Rusikas ja spetsiaalselt selleks
turniiriks kokku pandud meeskond O-

Sang, kus teiste seas 16id kaasa kolm
Feliks Adrati 6pilast - Eduard Leht-
mets, Aivar Olesk ja Rainer V6saste -,

J6geva linnapea Mihkel Kribar ning
Martin Kaalma ja Nlartin Reim.

Tiaditsioonilise penaltiv6istluse v6i-

tis aga just O-S""g. Osalesid ldbisegi
liigaj algpallurid j a harrastaj ad. Mees-
konnad loositi paaridesse ja kaotaja
kukkus vil ja.I

ktuhtlmd

Feliks Adrati 40. milestusturniir

Turniiriks koostatud spetskoondis, mis voitis iira penalti lcirimise voistluse. Ees vasakult: RainerVosaste, kohtunik Ain

Karutoom, Martin Reim, Toomas Klaarmann, Margus Martinson, Cregor Lehtmets, Tanel Miliirsepp, Andro Korgessaar Taga

vasakult Mihkel Kilbar Alari Kiitt, Martin Kaalma, Aivar 0lesk, Eduard Lehtmets, Tlm0 0lesk, lvo Lehtmets, Kaido Ingver
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