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12aastase noortennisisti Desire Pärna
aktiivses Pärnu tenniseperes mängib kuuest
vahvast pereliikmest tennist koguni viis.
Novembrikuus täitus Desire üks suurtest
unistustest, kui ta võitis U12 Mastersi
aastalõputurniiri. “Nüüd ihaldan Eesti meistri
tiitlit! Noorte karikavõistlused olen võitnud,
aga tahaksin kunagi vanemana ka seda
karikat tõsta. Ja hiljem üritaks Grand Slami
võiduni jõuda...” unistab Desire.

Desire Pärn
jõudis noorte
tenniseparemikku
vanemate õdede
eeskujul

D

esire ema Ulrika on tennisetreener ning vanemad õed Simoné
(19) ja Yvonne (18) heal tasemel mängijad. Samuti on pereisa Georg
tennisemängu juba aastaid harrastanud.
“Tenniseni jõudsingi tänu õdedele. Ema
rääkis, et kui Simoné oli seitsmeaastane
ja Yvonne kuuene, sattusid nad perereisil
sporditarvete poodi, kus müüdi armsaid
väikesi tennisereketeid. Sealt tekkiski
tal mõte niisama proovimiseks need
reketid osta ja mu vanemad õed suvel
tennisetrenni panna,” rääkis Desire.
Ka ema Ulrika mäletab reketiostu
hästi. “Desire sündis just sama aasta suvel
ja tema tenniseni jõudmine oli ilmselt
asjade loomulik jätk,” sõnas pereema.
Vanemad õed on Desirele tänini suurimaks eeskujuks “Simoné mängib USA-s
Illinoisi osariigis Lewise ülikoolis tennist ja
olen mõelnud, et võib-olla tahaksin minagi
tulevikus Ameerikasse mängima minna. Ja
Yvonne teeb mulle trennis kindlalt pähe.
Veel…” sõnas Desire muiates.

Üle ei forsseeri

“Ma olen ikka ründaja,
niisama platsil ringi
kaarutada mulle ei
meeldi.”
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Desire naudib grupitrenne, eratrenne
hakkas ta tegema alles umbes kuu tagasi.
“Mulle meeldivad grupitrennid. Meid on
Maidu (treener Mait Künnap – toim.)
trennis kaheksa – kaks poissi ja kuus
tüdrukut ning teeme koos trenni viis
korda nädalas,” rääkis Desire. “Nüüd
olen kuu aega teinud kaks korda
nädalas poolteist tundi ka eratrenni.
Aga grupitrennid meeldivad mulle
www.ajakiritennis.ee

Tul e vi kutegija

Treeneri kommentaar:

Mait Künnap:

Desire on särtsakas! Mängijana on ta
päris võituslik ja osav. Stiili poolest kindlasti ründemängija, kelle tugevusteks on
hetkel head jalad. Tehniliselt ja taktikaliselt ei ole noorteklassi mängijad veel välja
arenenud, aga füüsiliselt on ta vast oma
vanuseklassis hetkel kõige tugevam. Tehnilise poole pealt on Desirel võib-olla tagakäsi ja volle hetkel natuke nõrgemad, aga
serv ja eeskäsi on juba ju enam-vähem.
Kui anda Desirele võimalus, siis ta lööb
natuke trennis ikka lulli ka, teda tuleb vahest
utsitada. Aga selles vanuses on see okei.
Eratrenne hakkas Desire alles kuu aega
tagasi, 12aastasena tegema. See on muidugi
iga treeneri enda otsustada, kui noorelt võiks
õpilane eratrenne võtma hakata, aga mina
isiklikult ei poolda liiga vara eratrennide
tegemist. Nii palju kui ma tean ja kuulen,
siis on Tallinnas 7-8aastastest mängijatest
juba päris paljud eratrennide peal. Aeg on
ju näidanud, et ka ilma eratrennideta on
võimalik heaks mängijaks sirguda. Seda
muidugi teatud tasemeni, mingil ajal tuleb
neid juba paratamatult teha, sest tennis on
väga tehniline ja raske spordiala.

ikka rohkem, sõpradega koos on tennis
vägevam!” kiitis Desire.
Pärnu tenniseneiu usub, et ta on tenniseväljakul särtsakas nagu Anett Kontaveit,
kuid samas rahuliku meelega. “Ma ei lähe
tenniseväljakul väga kiirelt närvi. Kunagi
loopisin minagi reketit ja kirusin natuke,
aga nüüd olen suuremaks kasvanud. Ja
isegi kui ma lähen väljakul närvi, siis ma
jalutan lihtsalt natuke platsil ringi ja näpin
rahustuseks reketikeeli,” sõnas Desire.
“Aga ma olen ikka ründaja, niisama platsil
ringi kaarutada mulle ei meeldi,” lisas
tenniseneiu.

Sport ei sega õpinguid ja
hobidega tegelemist
Koolis on Desire alati häid hindeid saanud.
Oma lemmikaineteks peab ta kehalist
kasvatust ja matemaatikat. “Mul on hästi
hea matemaatikaõpetaja, sellepärast arvutamine mulle meeldibki,” selgitas rõõmsameelne kuuendik. Kontrolltööd Desirele aga ei meeldi. “Hinded on mul head,
koolis läheb hästi, aga ma ei ole sihuke,
kellele meeldiks hirmsasti kontrolltöödeks
tuupida. Mulle meeldib rahulikult õppida,
ilma et mu teadmisi kogu aeg hinnatakse.”
TALV 2017

Aktiivse Pärnu
tennisepere jaoks
on tennis elustiil.
(Vasakult: Adoree,
Ulrika, Georg,
Simoné,Yvonne,
Desire)

Tennise kõrvalt on Desire teine suur
hobi laulmine, mis jõudis temani samuti
tänu õele. “Yvonne tahtis väiksena hirmsasti mudilaskoori minna, aga teda ei
võetud sinna, sest ta ei osanud laulda.
Ja siis emal hakkas temast õudsalt kahju
ja ta teadis, et peab väiksemad, minu ja
õe Adoree (10), kindlasti mudilaskoori
laulma panema, “ selgitas Desire. Nüüdseks on selge – Desirele on lauluhäält
antud ning ta on jõudnud nii mõnegi
laulukonkursi finaali. “Kui samamoodi
edasi laulan, siis ühel päeval unistan
osaleda Superstaari saateski!” hõikas
Desire kindlameelselt.

Pärnus on hea tennist harjutada
Desire sõnutsi on suvepealinnas hästi
hea ja rahulik. “Meil ei ole nii, et on jube
palju võistlussportlasi, kes kõik tahavad
muudkui eratrenne ja väljakud on kinni.
Jah, üks sisehall võiks ehk veel lisaks olla
Pärnus, aga minu meelest on siin praegu
parem treenida kui näiteks Tallinnas, kus
on nii palju mängijaid ja treenereid,” arutles
noor tennisist.” Mulle meeldib ikka meie
treener Mait Künnap. Ta on pigem siuke

range, aga sõbralik. Ja Maidul on alati trennikotis toit kaasas – ta mugib absoluutselt
igas trennis kas siis õuna, pirni, hurmaad
või leiba,” rääkis Desire. “Me (õpilased)
ei ütle midagi, aga suud vesistame küll…
Tahaks ju ka ampsu võtta, sest tema trennis
lähevad alati kõigil kõhud tühjaks.”

Unistab välismaal edukalt mängida
Kuigi Desirele välismaal mängida meeldib,
siis suuri tulemusi ta teistes riikides veel
saavutanud pole. “Mul ei tule veel mäng
välismaal välja. Olen välisturniiridel alati
kuidagi kinnises olekus,” kurtis Desire.
“Aga eks see tähendab, et nüüd ongi vaja
rohkem käia ja harjutada ning kogemusi
saada,” sõnas neiu kindlameelselt.
Desire, kes unistab tulevikus Grand
Slami võidust, on mõtteis juba varakult
sihikule võtnud French Openi. “French
Open on mu lemmik, sest mulle meeldivad liivaväljakud. Ja ma olen ise seal
kunagi juba käinud ka!” rääkis Desire
tuhinal. “Nägin seal kusagilt kaugelt
tribüünide pealt Serena Williamsit ja see
oli nii äge! Eriti tore oleks sinna järgmine
kord ise mängijana minna.”

Desire Pärn
Sündinud: 3.august 2005
Klubi: Pärnu Kalevi Tenniseklubi
Kool: Pärnu Sütevaka
humanitaargümnaasium,
6. klass
Koht Eesti omavanuste edetabelis: 2.
Reket: Wilson Blade
2017. aasta paremad tulemused: Eesti noorte karikavõistluste U-12 võitja nii
üksik- kui paarismängus, aastalõpu Mastersi
võitja, Eesti noorte meistrivõistlustel
üksikmängu finalist, paarismängu võitja.
Lemmikud maailma tennises: Roger Federer, Maria Šarapova
Hobi: laulmine
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