TÜ meistrivõistlused on tulemas!
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23.01.2002
Täpsemalt siis TÜ meistrivõistlused saalijalgpallis. Aeg on 9.-10. veebruar. Koht TÜ Spordihall
(Ujula 4). Kogu info on siin:
http://www.hot.ee/tymv2002/
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Fauna kaotas sõpruskohtumise
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22.03.2002
Neljapäeva õhtul mängisid Viljandis siis kunstmurul lörtsis ja vihmasajus Fauna ja Viljandi
võistkonnad hooaega ettevalmistava mängu, mille Fauna kaotas 3:4.
Esimene poolaeg lõppes seisuga 0:0. Teise poole alguses asus Fauna võimsalt tegutsema ja
lühikese ajaga läks 3:0 juhtima. Väravad lõid Nastik, Tiku ja Jänes.
Siis aga mingil hetkel kadus mäng käest ja seis oligi 3:3. Kaks minutit enne mängu lõppu lõi
Viljandi lõpuks ka ühe ilusa väravaga seisuks 4:3.
Fauna treeneri kommentaarist: "Eriti rõõmustas teise poolaja algus, kus Fauna domineeris täiesti
ja mida tõestab ka kolm löödud väravat. Edasine aga ei kannata mingisugust kriitikat. Kogu
meeskond jäi kui pilvedesse hõljuma ja ootas juba millal mäng võidukalt lõppeb. "
"Hea et tegu oli sõpruskohtumisega."
Viljandi kiituseks võib öelda, et nad mängisid keskväljal ilusat ja mõtestatud mängu, millest
Faunal oleks ühtteist õppida.
Jääme ootama järgmist kohtumist.

Fauna võitis sõpruskohtumisel Viljandi PA
meeskonda 3:1
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15.04.2002
reedel, 12. aprillil viljandis võitis fauna viljandi PA meeskonda 3:1. eelmise mängu võitis
viljandi valusalt 4:3 ja seetõttu oli võit eriti magus.
fauna väravad lõid seekord jälle jänes, nastik ja taku. õnne ja paremate oskuste korral oleks

tulemus veelgi võimsam olla, kuna korra tabasime vastaste posti ja põiklatti ning lisaks oli paar
(peaagu) üks-üks olukorda, mida ei suutnud realiseerida. Vastased lõid samuti korra põiklatti,
seda standardolukorrast.
Vastuvärava lõid viljandlased viimasel sekundil meie äärekaitsja veast - viimane mees ei suutnud
palli "puhtaks" lüüa ja hakkas triblama, mille vastaste ründajad ka kohe ära karistasid.
treeneri kommentaarist:
Meeldis, et hakkasid tulema esimesed korralikud tsenderdused/diagonaalis poole vahetamised,
mis ka vilja kandsid (2 ja 3 värav). Teine positiivne moment oli see, et suutsime veidigi oma suid
kinni hoida ning ei mölisenud väljakul nii palju kui tavaliselt. Hea oli ka see, et üritasime
rohkem lüüa väravale ning ei tahtud enam palli väravajoonele sööta, et see sealt siis sisse lüüa
(löökide ohtlikust näitab kasvõi Maduussi posti tabamine).
Mäng oli mõlema meeskonna poolt korrektne ning vigastusi ei tekitatud, vaid Nastik sai
väravalöömise käigus natuke jalale viga .
Järgmine sõprusmäng: võib juhtuda, et mängime Sõjakooliga esmaspäeval Tamme staadionil
2x35 minutit (mäng algab siis 19.30).

Võim vs. Vaim vol. 3 on tulemas!
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30.04.2002
Reedel, 3. mail 2002, kell 16:00 tormake kõik Tartu Ülikooli staadionile, sest algamas on
järjekordne Titaanide Heitlus! Tohutus võitlusmöllus lendavad muru, pori ja kehaosi laiali
paisates teineteise vastu TÜ Fauna ja FC Toompea. Kohal on jalgpalli- ja muiduprominendid nii
inimeste kui ka loomade võimustruktuuridest. Näiteks ilmub kohale faunasõber LEHM, kes pole
ammu Tartus viibinud. Aga see pole veel kõik, ehkki võiks ka vabalt olla. Nimelt võtavad Võim
ja Vaim mõõtu ka tribüünidel, sest igasugu NÄNNI jagatakse PEALTVAATAJATELE.
Rahakad fännid võivad hea ilma ja hea õnne korral osta fauna aksessuaare - särke ja salle.
Võibolla. Ja mis kõik veel enne, pärast ja mängu vahepeal toimub! Tule kohale, see on sinu elu
võimalus! No mida sa veel ootad!

TÜ Fauna alustas hooaega teises liigas
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30.04.2002
Fauna alustas oma hooaega Eesti MV Teise Liiga Põhjapiirkonnas võõrsilmänguga. Esimeseks
vastaseks oli MC Tallinn. Mäng toimus varuväljakul, kuna peaväljaku muru oli talve jooksul
lumeseene-nimelise pahareti läbi kannatada saanud. Varuväljakul seevastu õitsesid kevadiselt
rõõmsad nurmenukud.
Tegemist oli võitlusliku mänguga, mis otsustati alles lõpuminuteil. Fauna mängis oma tavalisel
kolla-rohe-mustas vormis tumesinise vastase vastu. 2. minutil sai Fauna nurgalöögi, mis
õnnetuseks löödi 3 meetri pealt latti. Mäng jätkus MC Tallinna surve all. Siiski oli järgmine
väravavõimalus jällegi Fauna päralt, kuid selja tagant tulnud vastase kaitsja lõi Fauna ründjal
palli eest ära. Edasi oli võimalusi mõlemal poolel, kuid poolaja lõpuni oli aktiivsem MC Tallinn.
Teisel poolajal oli mäng suht võrdne, kuigi Fauna hoidis (eriti viimasel veerandil) rohkem palli.
Korra lõi Madu-uss palli ka meie väravajoonelt ära. Viimastel minutitel toimus pikk rabelemine
Fauna värava ees, mille lõpuks lõi MC Tallinna ründaja 10 meetrilt väravasse. Teine värav
sündis karistuslöögist posti põrkega. Hindame Fauna mängu kaotusele vaatamata 4+, kuna
võideldi hästi. Tuleb esile tõsta ka eelmise hooajaga võrreldes paremaid tsenderdusi ja
nurgalööke. Oma debüüdi Fauna vormis tegid Vihmauss, Luik ja Ninasarvik, kes kõik olid
tasemel. Ka meie uus väravavaht tegi oma tööd hästi. Kommentaarid mängu kohta:
Treener Tiku: Õnn oli vastastega.
Nastik: Peale vahetusi kadus kindlus ära. Pall liikus kaootiliselt. Tuju kadus peale esimest
väravat. Enda mäng: 3+
Madu-uss: Jänku ei löönud ära.
Mudasireen: Täkk oli puudu.

Fauna võitis Dvigateli

5B

01.05.2002
Teine voor II Liigas oli Faunale edukas. Koduväljakul alistati SK Dvigatel Tallinn skooriga 3:1.

Võim kohtus Vaimuga TÜ Staadionil
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03.05.2002

Tudengipäevade raames toimus TÜ staadionil traditsiooniline sõpruskohtumine TÜ Fauna ja FC
Toompea vahel. Esimesel poolajal läksid Võimu esindajad küll 0:1 juhtima, kuid mängu
lõpptulemuseks kujunes siiski 6:1 Vaimu kasuks. Kõne pidas ja mängu avalöögi tegi meie riigi
haridusminister Mailis Rand. Mängu taustaks tekitas pasunahelisid Fauna hea sõber ansambel
"Roheline Raamat". Publiku meelt lahutati pallikandmise- ja penaltilöömise võistlustega, samuti
organiseeris Tartu Ülikooli loomade kollektiiv palju muud nalja. Täname FC Toompead ja ka
toetajaid! Tulge järgmisel aastal jälle.

Fauna vs. Kick Sai Narva
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05.05.2002
Võõrsil toimunud kolmandas liigamängus sel aastal sai Fauna 4:1 nahutada Narva jalaga
saialööjatelt koondnimega Kick Sai. Esimesel poolajal oli meile vastu tugev tuul ning võibolla
suuresti sellepärast lasime esimese 6 minutiga kaks kauglööki endale väravaks lüüa ning olime
taga 2:0. Fauna küll kogus end peale esimeste minutite kaost, mil vastased tundusid olevat väga
tugevad ning tehnilised, ning poolaja keskel hakati maad mööda ilusaid kombinatsioone
mängima kuid väravat ei löönud ja lasime poolaja lõpul hoopis endale veel ühe kauglöögi sisse
lüüa. Väravavaht rebestas poolaja keskel tagumise reielihase. Teist poolaega alustas Fauna
lootusrikkalt, kuid pidime siiski väravavahi varsti välja vahetama, kuna Kaani vigastus oli tõsine.
Varuväravavahi puudumisel asus kaitsest väravasse Laiskloom, kes tegi hea mängu. Varsti
skooris Ninasarvik 1:3 ning lootus püsis. (Ninasarvik kasutas oma jõudu ning murdis üksi
kolmest kaitsjast järgemööda läni ning lõi märkimisväärselt külmavereliselt taha posti). Kuid siis
eksis Fauna kaitse lastes palli läbi ning vastaste ründaja tegi ühe puutega paarilt meetrilt 4:1.
Sealtmaalt enam midagi märkimisväärset ei toimunud, kuigi faunakad võitlesid korralikult
lõpuni. Kurb tulemus, kuid Kick Sai oli meist seekord parem. Nüüd teeme trenni edasi.

Fauna kaotas kodus
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11.05.2002
Laupäeval toimunud kodumängus sai Fauna seni suurima kaotuse osaliseks - kaotasime FC
Ajaxile 11:2. Vastane oli tehniliselt peajagu üle, demonstreerides ülihead kokkumängu ja kiirust.
Fauna väravad sündisid Jänese (penaltist) ja Mammuti jala läbi. Meie põhiväravavaht oli
vigastuse tõttu platsi kõrval, puurivahi kohustusi kandis kaitsja Laiskloom.

Maardu FS Junior-Tartu Ülikool Fauna 2:3
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22.05.2002
See II liiga ootamatu lõpuga matsh toimus niisiis Tallinnas "Kalevi" staadionil üsna viludas
ilmas kell 19.00.
Staadionile pääsemiseks pidid osad fännid lunastama 5 kroonise pileti, mida nõudis üks
segaduses härrasmees kumminuiaga staadioni väravas, kes ilmselt kujutas endast
valvurit/piletimüüjat, kuid kes siiski ei tundunud isegi selles ametis eriti adekvaaatne. Mäng
algas Fauna jaoks jällegi kurvalt, kuna I poolaja esimesel poolel löödi meile jälle 2 väravat kohe
sisse. Esimest ma ei näinud (vaadake hooaja lehe pealt mängu inffi kui see sinna saabub) kuid
teine tuli üsna nukralt kauglöögist ja vist meie kaitsja põrkest. Juniorid mängisid ka paremini,
kuna nende rünnakud jõudsid tihtipeale ka löögini ning söödud trahvikasti lähistel leidsid
adressaadi. Faunal seevastu ei õnnestunud kuidagi palli edukalt keskväljalt ründajatele
toimetada. Tänu kaitse tublile tööle siiski meile rohkem väravaid ei löödud , kuigi Maardulased
surusid. Suur rõõm oli aga näha, et teine poolaeg ei olnud faunakad alla andnud, vaid jätkasid
visalt sama mänguskeemiga, ning seekord juba ka edukamalt, kuna suudeti tekitada rünnakutega
ka ohtlikke olukordi ning samuti ka palli vallata. Ütleksin, et eriti just mängu esimesel poolajal
olid vastased üle füüsilise jõuga, kui kahevõitlustes faunalased kaotasid palli. Fännipingil siiski
eriti roosilised meeleolud ei olnud, kuna sellist mängu, mis 2:0 kaotusseisust välja tooks ei olnud
veel näha. Kuid fännipink eksis või hindas valesti faunakte tööd platsil, sest ligikaudu 75 minutil
skooris Jänes, olles eelnevalt ülemänginud vastaste kaitse ja ka väravavahi. Kes keskväljal talle
töö ära tegi ei mäleta, igatahes leidsid lõpptulemusena Jänes ja Ninasarvik end kahekesi tühja
vastaste värava ees vaatamas kuidas pall aeglaselt väravasse veereb. Rõõmustasime kõik. Siis
algas aga faunakatel vist teine hingamine, sest umbes 2 minuti (!) pärast mängiti keskväljamees
Luik heale löögipositsioonile, ning tema tegi mänguseisu viigiliseks. See oli ka Luige esimene
värav II liigas Fauna eest. Hurraa! Veelgi rõõmustavam oli see, et ilusa söödumänguga, õieti ma
olin piisavalt elevil, et mitte täpselt mäletada, aga kuidagi sai Ninasarvik tagumises postis palli
ning torkas selle üpris lähedalt väravasse ning 6 minutiga (!!) oli Fauna O:2 kaotusseisust saanud
3:2 võiduseis! Jällegi umbes 2 minutiste vahedega oli nii Hundil kui ka Ninasarvikul
suurepärased võimalused lüüa seisuks 4:2, kuid Hunt tõstis üle väravavahi posti ning Ninasarvik
napilt postist väljastpoolt mööda. Feeling oli lahe, kuid lõpuminuteil oli ootuspäraselt aktiivsem
FS Junior ning pinge oli suur, kuid midagi väga ohtlikku tekitada nad ei suutnud enam, kuna ka
Fauna proovis rünnata. Paar lööki lendasid ohutult väravast üle ning ühe nõrga pealöögi imes ära
Kaan. Kaks korda löödi pall ka karistusalast niiöelda "puhtaks". Peab kiitma Fauna keskvälja,
kes hoolimata üldiselt trööstitust esimesest poolajast suutis teisel poolajal jõudu ja tahet tööd
teha, ning tekitas ründajatele piisavalt võimalusi. Kogu võistkonna moraalile mõjus viimase
veerandaja ilus mäng ja võit loodetavasti väga positiivselt. Mängus kaarte ei antud, kuigi Tiku
löödi peale Fauna juhtimaasumist üsna avalikult ja meelega jalust valusalt maha (tegelesin Tiku

toibutamisega ning ei ole päris kindel kas kaart tuli vastastele või mitte lõpuks). Vahetusi oli
Fauna poolel üks, kui esimese poolaja keskel muutis hooaja esimeses mängus saadud lihase
rebestus Ürgveise jälle liikumisvõimetuks, ning platsile vudis Kobras teda asendama. Ülejäänud
tiim võitles 90 minutit. Peale mängu avaldati fännide hulgas teooriat, et faunakad on pisut
üleväsinud mängude suure arvu tõttu. Seda saame järgmistes mängudes näha. FS Junioriga tuleb
meil ka 25 mail korduskohtumine, seekord meie staadionil. Tartlased võiks oma tagumiku teleka
äärest väljaku äärde transada. Telekast on ju Fauna mäng poole lahjem!
Uudise kirjutas Karu, loomade kunn.

Korduskohtumine Maardu FS Junioriga jäi
viiki.
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27.05.2002
Kuuenda vooru mäng, kus Fauna kohtus oma kodustaadionil Maardu FS Junioriga, jäi 1:1 viiki.
Vastased surusid rohkem, aga üldiselt oli mäng suhteliselt kole ja peksti palju pikki palle ette.
Omad võimalused olid mõlemal. Fauna värav tuli teise poolaja algusepoole penaltist (autoriks
muidugi Jänes, kastis hoidis ilusti palli Ninasarvik, mille peale ta maha niideti). Vastased said
jala valgeks teise poolaja keskkandis, mil 1:1 olukorras tõrjus Kaan esimese löögi, kuid
tagasipõrkunud palli vastu enam midagi ette ei suutnud võtta.

Sügisring algas kaotusega
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04.08.2002
Fauna kaotusteseeria jätkus Kernus toimunud võõrsilmängus, kus meil tuli leppida 5:1 kaotusega
MC Tallinnale. Esimene poolaeg kulges MC Tallinna rünnakuterahe all, siiski tuli Fauna kaitse
esimesed 40 minutit oma tööga väga hästi toime. Tugevast survest hoolimata suutsid tallinnlased
tekitada vaid üksikuid teravaid situatsioone, samas kui Fauna süstis kaitsetöö vahele ka mitu
head kiirrünnakut. Enne poolaja lõppu meie kaitse kahjuks siiski murdus ning MC Tallinnal
õnnestus lüüa kaks väravat umbes kaheminutilise vahega (2:0). Vaheajale minnes oli faunakatel
niisiis põhjust masenduseks. Teisel poolajal tekkis siiski lootus, kui Mudasireen vormistas
keskväljalt tulnud hea söödu ilusaks väravaks (2:1), kahjuks järgnes sellele kohe ka MC Tallinna

vastulöök (3:1). See lammutas Fauna mängu juba lõplikult, järelejäänud minutite jooksul lasti
lüüa veel kaks väravat. Lõpuvile kõlades oli seisuks seega 5:1.

Fauna Female'i kodukas
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06.08.2002
Aadressil www.zone.ee/FaunaFemale ootab külastajaid TÜ Fauna emaliku alge - Fauna
Female'i - kodulehekülg. Minge vaatama ja te ei kahetse!
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Mäng MC Tallinnaga on lükatud
pühapäevale
13B

18.10.2002
On toimunud muudatus meie mängus MC Tallinnaga. Mäng toimub PÜHAPÄEVAL kl 15.00
Tamme staadionil, mitte laupäeval nagu varem reklaamitud.

Fauna ootab uusi mängijaid
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25.11.2002
Uueks hooajaks valmistuv Fauna näeb meelsasti oma ridades uusi mängijaid. Treeningutele on
proovima oodatud kõik Tartu Ülikooli tudengid, kellele jalgpallimäng huvi pakub. Ühendust
tuleks võtta treener Rait Rodiga ( reyet1@ut.ee ).
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Hooaeg teises liigas lõppenud
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25.11.2002
2002.a Eesti jalgpallimeistrivõistlused Tartu Ülikool Fauna jaoks on lõppenud. Hooaja alguses
oli oodata pingelisi ja raskeid heitlusi, kus iga punkt kulla hinnaga. Kahjuks osutusid ennustused
tõeks ning Fauna punktisaak jäi kasinaks. Järgmisel hooajal tuleb seega pallida kolmandas liigas.
Sel hooajal kimbutasid Faunat ka erakordselt rohkearvulised vigastused ning mängijate
puudumine muudel põhjustel. Sellele vaatamata omandati rohkesti kogemusi ning enesekindlust,
kuna palliplatsil ei olnud vastaste ülekaal - kui F.C.A. Estel ehk välja arvata - sugugi mitte
mäekõrgune. Lõppenud hooaja suurim väravakütt oli jällegi Jänes. Kiitust väärivad aga
mitmedki teised mängijad. Hooaja pidulik lõpetamine Faunaga seotud loomadele toimub reedel,
13. detsembril.

