Fauna mängis hästi saalijalgpalli!
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09.01.2001
Aastavahetuse ümbruses toimunud kahel turniiril jalgpallis osalenud TÜ Fauna saavutas
mõlemal turniiril silmapaistvaid tulemusi.
Esimeseks turniiriks oli Tabivere saalijalgpalliturniir 27. detsembril. Fauna jalgpallurid tegid
looma moodi tööd ja saavutasid esikoha. Järgmiseks võtsid aastavahetusest puhanud faunistid
ette EJL saalijalgpalliturniiri Tallinnas, 2. jaanuaril. (Vt. ka eelmist uudist). Fauna võitis kõik
alagrupivastased ja pääses poolfinaali. Seal meil kahjuks nii hästi ei läinud, kaotasime 3:0
I.F.K.Tallinnale. Kolmanda koha mängus võitsime oma vanu vastaseid kevadisest
sõpruskohtumisest (vt. uudist 30.04.00) FC Toompead 1:0. Tulemuseks seega kõikide neljanda
liiga meeskondade seas kolmas koht.
Vaata EJL uudist selle kohta.
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Fauna asub mängima 3. liigas!
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19.02.2001
EJL on otsustanud ühendada Eesti MV kolmanda ja neljanda liiga. Neljandas liigas
positsioonidele 1.-4. jõudnud meeskonnad tõusevad 3. liigasse, ülejäänud jäävad 4. liigasse, koos
endise 5. liiga meeskondadega. Kokku on nüüd 3. liigas kümme meeskonda. Fauna uuteks
vastasteks on:
Tarvastu JK

Võhma Olümpia Viljandi Päästeamet

Põltsamaa Sport

Võru Silja Sport

Põlva Lootos

Pärnu SK Lemons

SK Kirm

SK Koeru

Fauna talvepäevad Kergatsil
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19.02.2001

Fauna pidas möödunud nädalavahetusel (16.-18. veebruar) talvepäevi Kergatsi spordibaasis
Haanjas. Nauditi kaunist loodust ja talviseid sportimisvõimalusi. Kavas olid jalgpalliteemaline
mälumäng, suusatamine, kiiruisutamisvõistlus, paarisjalgpall Fauna veteranide ja noorliikmete
vahel (Tatid vs. Ätid), iluuisutamisvõistlus nii üksik- kui paarissõidus ning lauatennise- ja
maleturniir. Loeme ürituse kordaläinuks ja täname toetajaid, kelleks olid A. Le Coq ja Saku.

Toimus Fauna kevadlaager
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12.04.2001
30.03 kuni 1.04 toimus Pala koolimaja sees ja ümber Fauna kevadlaager. Metsas suusaradadel ja
kooli jalgpalliväljakul tehti kokku 6 treeningut, põhirõhk oli jõu ja vastupidavuse arendamisel.
Loeme laagri kordaläinuks ja avaldame tänu edumeelsetele faunakatele kes olid nõus kulusid
omast taskust katma. Kiidame ka treenerit Rait Rodi ehk Tiku.

Tammeka turniiri võit
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12.04.2001
10.-11. märts toimus JK Tammeka korraldatud jalgpalliturniir, kus Fauna saavutas esikoha ja
täiendas oma trofeeriiulit tubli karika võrra. Mängutingimused varieerusid - alguses kõvaks
tallatud lumi, hiljem sulanud lobjakas. Parimateks saavutusteks loeme 3:0 võitu II liiga
meeskonna Paide JK üle ja 2:0 võitu JK Tammeka üle finaalis.
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Ülikoolidevahelised meistrivõistlused
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13.04.2001
13. aprillil Tallinnas toimunud ülikoolidevahelistel meistrivõistlustel saavutas Fauna neljanda
koha. Alagrupimängudes võitsime TPÜ I-st ja Tartu Lennukolledzhit ning viigistasime
Concordiaga. Poolfinaalis kaotasime TTÜ I-le ja kolmanda koha mängus TKT-le.

Võim vs. Vaim vol. 2
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25.04.2001
26. aprillil kell 16:00 toimub Tartu Ülikooli staadionil järjekorras juba teine sõpruskohtumine
Eesti Vabariigi Riigikogu meeskonna FC Toompea ja Tartu Ülikool Fauna vahel. Kõik on
oodatud vaatama ja kaasa elama. Sissepääs on tasuta. Peale jalgpalliväljakul toimuva lahutavad
publiku meelt veel mitmed huvitavad sündmused. Riietu teemakohaselt, sest pealtvaatajate
hulgast valime parima kostüümi ürituse maskotiks (auhind!). Esineb bänd, kohal on ürituse
aukülaline Peeter Tulviste.
Teatavasti kaotasime eelmise, aasta tagasi toimunud kohtumise 2:1. Loodame seekord sõbralikku
revanshi.

Võim vs. Vaim oli edukas
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27.04.2001
Rahvast oli palju, kära-müra samuti. Kevadpäevade raames toimunud üritusel leidis lisaks
sõprusmatshile aset vastasfännide vaheline köievedu, ergutushüüete konkurss ja palju muud.
Tartu Ülikool Fauna võitis matshi 3:2. Nuriseti küll Fauna esimese värava üle, kuna pall põrkas
väravast kohe jälle välja ja pealtvaatajate hulgast jäi nii mõnelegi mulje et ta väravas ei käinudki.
Austame siiski kohtuniku otsust, on tema ju alati väljakultoimuvale lähemal kui publik. Täname
toetajaid ja pealtvaatajaid, loodame teid näha aasta pärast samas kohas järgmisel üritusel.

Tartu Ülikool Fauna - Põlva Lootos 1:2 (0:1)
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28.04.2001
Fauna kaotas kodus tasavägise mängu. Põlva lõi ilusa värava esimesel poolajal, kui maad mööda
tsenderdusest lõi Lootose ründaja lähedalt sisse. Teisel poolajal eksis Fauna kaitse ning Põlva

kasutas olukorra kenasti ära, lüües seisuks 2:0. Varsti peale seda lõi Jänes karistuslöögist
lõppseisuks 1:2. Tartu Ülikooli mängus jäi endiselt kibedasti puudu ründeteravusest.

Suure-Jaani KIRM - Tartu Ülikool Fauna 1:2
(0:1)
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04.06.2001
Eesti-Hollandi mänguga samal päeval võitis Fauna võõrsil Suure-Jaani meeskonda 2:1.
Suhteliselt tasavägises mängus lõid värava mõlemad ründajad - esimesena sooritas ilusa pealöögi
Mudasireen, teisel poolajal sai jala valgeks jällegi Mudasireenilt ilusa söödu saanud Jänes.
Märkimisväärne oli veel mängu algusminutitel antud kahtlane penalt, mille Fauna väravalukk
Kull kindlalt kinni püüdis. See võit kindlustab Fauna positsiooni tabelis. Liidrikohal paikneva
Pärnu Lemonsitega on meil punkte nüüd võrdselt, esikohast lahutab vaid halvem väravate vahe.

Fauna jätkab võidukalt
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09.06.2001
Täna alistas Tartu Ülikool Fauna kohtumises Põltsamaa JK Spordiga vastase 3:1. Fauna on
asunud 3. liiga lõunapiirkonna liidriks, kuna põhikonkurent Pärnu Lemons kaotas Tarvastule 2:1.
Faunal on nüüd seitsmest mängust kirjas 5 võitu ja 2 kaotust.

Fauna esimene rahvusvaheline matsh oli
edukas
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22.06.2001
Reedel 22 juunil pidas TÜ Fauna kaks maakohtumist Lätiga. Vastaseks oli kõigepealt Läti
Piirivalve, kellega toimus matsh, eesti-läti piiril, mis kestis 3,5 tundi. Fauna surve all läks Läti

Piiripunkt kõigepealt 1:0, siis 2:0 ja lõpuks 3:0 juhtima, kusjuures viimane värav löödi eriti
elegantselt (buss oli kirjas kui varastatud). Siiski Mart Tarmaku ja Valga linnapea ja Olegi (kes
piirivalvuritele aeg-ajalt nende kohustusi meelde käis tuletamas) abiga lõi Fauna kolm
vastuväravat ning matshi lõppedes kella 15 paiku juhtis Fauna 4:3 võidukalt piiripunktist
lahkudes. Kahjuks küll seda matshi jalgpalliliidud ei registreerinud.
Ühtlasi tähendas see, et järgmisele matshile olime juba u. 2h hiljaks jäänud. SSE Riga't õnneks
küll Läti Jalgpalliliit teavitas meie hilinemisest kohtuniku kaudu, kuid kui me oleksime 10
minutit hiljem kohale jõudnud, siis oleksime leidnud eest tühja platsi. Seejärel tegi Fauna
kiirsoojenduse ning mäng läks tibutava vihma all lahti. Mäng oli lahe - alguses suruti võrdselt,
mõlemal oli ohtlikke rünnakuid. Siis triblas Vutt-Vutt end väravavahiga vastamisi ja Fauna läks
juhtima. Kuigi löödi ka viigivärav, leidis SSE Riga end teise poolaja keskel kaotusseisust 5:1,
mille ta parandas lõppseisuks 6:3. Fauna väravas oli Orav, kes oli hea ning vahelduseks loen ma
väravalööjate asemel ette vaprad kaitsjad (ründajad kergitagu seekord oma saba ise). Kaitseliini
moodustasid siis nii esimesel kui teisel poolajal: Nugis, Madu-uss, Parm ja Karu. Jeeeees! Fauna
keskväli ja rünne hoidis hästi palli ja triblas nagu meeletu. Kuna skoor oli suur siis ehk oli ka
pealtvaatajatel põnev. Seejärel suundus kogu kamp Riia linna peale ning kell 12 (eesti aeg)
hakkasime Tartu poole sõitma. SSE Riga ei olnud kaotuse pärast üleliia kurb ning lubasime
kordusmatshi sügisel. Fauna sai raamitud diplomi, vastastele kinkis Fauna enne mängu suure
madu-ussi, millele oli kirjutatud meie nimi.

Fauna juhib tabelit
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22.06.2001
Kevadringide lõppedes on Fauna tõusnud tabeli liidriks, juhtides kolme punktiga Võhma
Linnameeskonna ees. Viimasel mängul enne vaheaega alistasime Koeru SK 4:1. Ilusat suve!

Sügisringid on algamas
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03.08.2001
Peale pikka pausi on Faunaskond taas pallimurul 4. augustil kodumängus SK Silja Sport (Võru)
vastu. Vaheajal sai ka üht-teist ette võetud - suvepäevad (aitähh Kristile!) ja treeninglaager
(aitähh Pala Põhikoolile ) näiteks. Välja puhanuna ja vormi silununa ootame oma vastaseid
Tamme staadioni murul kell 12. Tulge kõik vaatama ja kuulama, tasuta saab ju!
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Tartu Ülikool Fauna – Tarvastu JK 1:0 (1:0)
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18.08.2001
Sellel laupäeval lämbes kuumuses toimunud Eesti MV III liiga lõunapiirkonna matshis Tarvastu
JK vastu tõid faunakad ometi Tartu Ülikoolile ka esimese võidu koduväljakul Tamme staadionil.
Matsh oli võitluslik ja kumbki pool ei olnud teisest märgatavalt üle, kodumeeskonna pooldajana
arvan siiski, et Faunal oli kokkuvõttes rohkem ohtlikke olukordi, kuigi vastastel tekkis mitu
lihtsat väravavõimalust, mis küll imekombel nende poolt löömata jäid. Tarvastu ründajaid
iseloomustas eelkõige suur ebatäpsus löökide sooritamisel – mitu korda löödi värava eest suurelt
mööda, ning ka kaugemalt ei suudetud lööke postide vahele saada. Tõstaks esile Tartu Ülikooli
väravavahi suhteliselt kindlat mängu. Mõlemad meeskonnad proovisid vältida pikki sööte ette,
ning seetõttu oli mäng minu hinnangul huvitav. Tartu Ülikooli faunakad mängisid seekord palju
võitluslikumalt kui eelmine kord Võru vastu ning söödutäpsus oli parem. Tartu Ülikooli värava
lõi esimese poolaja keskel Leevike, kes trahvikasti joonelt sooritas vasaku jalaga õhust ilusa
löögi tagumise posti suunas – usun, et nii lööja kui ka pealtvaatajad jäid rahule. Loodame, et
hooaega keskelt alustanud Leevike leiab ka füüsilise vormi, ning jätkab sama edukalt. Faunakad
peaksid nüüd jällegi tõsisemalt trenni hakkama tegema (juuli ja august jäid suurem osa
treeninguid faunakate suure üle-eestilise hajutatuse tõttu ära), sest liidrikoht anti meile küll
tagasi, kuid hooaeg jõudis alles keskpaika.

Fauna sai pika puuga
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30.08.2001
Kolmapäeva õhtul kell 18:00 toimus Tartus Puiestee tänava sõjaväeosa väljakul
sõpruskohtumine TÜ Fauna ja Kõrgema Sõjakoolis vahel. Meie jaoks masendav lüüasaamine
lõppes seisuga 8:1, see on suurim kaotus Fauna ajaloos. Fauna mängis küll ülinõrgas koosseisus
(põhikoosseisu mängijad on veel suvelõpu laialipaisatuses mööda Eestit) ja ilma ühegi
vahetuseta, ent kaotusekibedus on siiski suur. Mis muud kui kõvasti trenni tegema, et sarnast
mängu liigakohtumistes ette ei tuleks.

Fauna - Lemons 2:0
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17.09.2001
15. septembril kell 12.00 kohtusid Tartu Tamme staadionil SK Lemons Pärnust ja Tartu Ülikool
Fauna. Eelmise, 4. vooru kohtumise maikuus kaotas TÜ Fauna 1:3, seega tahtsime revanshi, ning
ikka ka oma esikohta hoida. Mängueelsel päeval toimus ka "kuiv" trenn, kus vaatasime Pärnu
matshi veelkord videost üle, et eelmise mängu eksimused ei korduks. Ühiselt sai ka üldine
mängutaktika üle vaadatud ning tehtud korrektuure. Siinkohal eritänud Takule kookide eest - see
oli parim! Kell 11.30 algas paljude loomade hilinemise tõttu TÜ Fauna soojendus ning kell 12.00
algas mäng. Algus oli Fauna poolt rabe - sööt oli ebatäpne ning löögid läksid enamasti sinna,
kuhu nad mitte ei oleks pidanud minema. Mida aeg-edasi seda paremaks läks faunakate mäng
kuid poolaja lõppedes oldi endiselt võrdses seisus 0:0. Pärnu mängu kohta ei oska palju öelda,
palli veeretasid hästi, aga rünnakute lõpp jäi niruks. Fauna kaitse töötas ka sel mängul väga hästi.
II poolaja esimeses osas hakkas Fauna rohkem suruma ning varsti lõigi Kobrase tsenderdusest
Irbis otse värava eest seisuks 1:0. Võimalusi oli faunakatel veelgi, minu hinnagul kokkuvõttes
tunduvalt rohkem kui lemonsitel, kuigi II poolaja keskel võttis Pärnu end kokku ning ilusa
söödumänguga hoidsid palli, ning surusid meie omad kaitsesse, kuid ikkagi jäi värav tulemata.
Mängu lõppu valitses jälle Fauna, ning 2:0 lõi keskväljalt hea söödu saanud Jänes. Pärnu võitles
lõpuni kuid väravat lüüa ei õnnestunud. Nii et revanzh oli peris mangus! Sel hooajal me
Lemonsitega arvatavasti rohkem ei kohtu. TÜ Fauna on nüüd 6 punktiga Võhma ees
juhtpositsioonil. 5 mängu on veel ees.

Fauna - Koeru 3:1
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17.10.2001
Kodune mäng Koeruga algas ebameeldivalt, kuna meie kodustaadioni omanik tegi meile
ettepaneku väljaku säästmiseks mängida varuplatsil, kuid Koeru ei olnud nõus vastu tulema.
Vihmaste ilmade tõttu oli Tamme staadioni muru väga halvas olukorras, ning kevadel plaanitava
väljaku parandamise huvides oleks staadioni omanike arvates olnud vaja muru säästa, et kevadel
"mururemont" liiga kalliks ei läheks, ning arvestades vihmast ilma oleks varuväljaku kunstkattel
ka parem mängida olnud. Seega müttasime poris ning libedas.
Tulemuseks sai kirja 3:1 Faunale, kusjuures Fauna põhiründajat Jänest asendanud Vutt-Vutt tegi
fantastilise mänguga kübaratriki, lüües üksi kõik kolm väravat, neist teise Kobrase ilusast
tsenderdusest peaga. Faunal olid puudu mõned põhikoosseisu mängijad, pluss väravas tegi selle
hooaja debüüdi Ilves, kuid kuna mängiti täiesti pingevabalt tuli välja korralik mäng ning Koerul,
kellel meie hinnangul oli samuti põhiline mängumootor pingi peal istumas, ei olnud erilisi
shansse. Veidi rikkus tuju ainult lõpu eel, ilusa mängu teinud Nastiku 2 kollast kaarti, millega ta

seega teenis meie meeskonnale selle hooaja esimese punase kaardi. Ilmse mõnuga mängis Fauna
poolel veel paremkaitsja Tirts, kes oli pidanud 4 mängu põhiväravavahti asendama, mis talle eriti
ei meeldinud, ning nüüd üle pika aja sai väljakumängijana osaleda.

TÜ Fauna on võitnud III liiga
lõunapiirkonna!
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17.10.2001
Pidu loomaaias on suur, kuna Tartu Ülikool Fauna on võitnud III liiga lõunapiirkonna ning saab
võimaluse mängida järgmisel hooajal II liigas. Peale võitu Põltsamaa üle 6. oktoobril on TÜ
Fauna juba kindlustanud omale III liiga lõunapiirkonnas esikoha, kuna juhitakse 8 punktiga ning
pidada on jäänud 2 kohtumist. Peale 6 oktoobri mängu kui võit oli lõplikult kindel, peeti õhtul
saunapidu, kus tähistati võitu ning edukat hooaega. Piduliku sündmuse puhul sõitis faunakaid
isegi põhja-eestist õhtuseks koosviibimiseks kohale ning meeleolu oli ülev. TÜ Fauna on
ületanud hooaja eel paika pandud sihid ning loodetavasti täitnud ka meie väheste kuid see-eest
parimate fännide lootused, kuna kindlasti mitte ei arvestatud esikohaga, liiatigi veel nii
ülekaaluka võiduga, kuna ennem viimast hooaja mängu Võrus juhib Tartu Ülikool endiselt 8
punktiga II koha ees, kuna kodus võideti Koeru SK-i 3:1

Virtuaalfauna edusammud

19B

27.11.2001
Sports Interactive 'i poolt levitatav vutimeeskonna juhtimise ja korraldamise mängu
Championship Manager viimane versioon (hooaeg 2001/02) sisaldab teiste Eesti meeskondade
hulgas ka TÜ Faunat. Mängu demoversiooni saab tõmmata siit . Demoversioonis saab mängida
ainult Inglise liiga meeskondi ja mäng lõppeb peale 6 kuu möödumist, jätkamiseks tuleb osta
täisversioon või pöörduda tarkvarapiraatide poole ;).
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Pidu kah!
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11.12.2001
14 detsembril toimub Tartu Ülikool Fauna pidulik hooaja lõpetamine Tartus. Kavas on lisaks
tavapärastele kõnedele ning hooaja kokkuvõtetele ka võidetud karika presenteerimine, diplomite
ning autasude väljajagamine ning meelelahtuslik pool, mis sisaldab endas hooaja videomaterjali
kokkuvõtte (kokku lõiganud Orav) vaatamist ning katsetusi karaoke vallas.

Aastalõputurniir loomaaiaks!
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12.12.2001
Tartu Ülikool Fauna osaleb EJL Aastalõputurniiril 30 detsembril Kalevi Spordihallis II liiga
turniiril. Alagrupivastasteks on - Pärnu JK Vaprus, Tamme Auto Kiviõli, FC Lelle, FC Ajax
Lasnamäe I. Fauna esimene mäng algab 8.50 hommikul FC Lelle vastu. Kollased/rohelised lipud
kaasa, riided selga ning tulge vaatama - loodetavasti saate näha head saalijalgpalli ning vanu
sõpru faunakaid.

