2002. aasta Lembeloom on Vesimutt!

0B

27.01.2003
Ülemaailmne hääletus otsustas, et 2002. aasta Lembelooma tiitli saab omale VESIMUTT.

Kontrollkohtumised Fauna ja Tammeka
vahel
1B

25.03.2003
Kahel järjestikusel kolmapäeval (26.03. ja 2.04) toimuvad kontrollkohtumised TÜ Fauna ja
Tammeka vahel. Mängud leiavad aset Tamme staadionil, algusega kell 19:00 ja kestavad 1 tund.
Kõik huvilised vaatama, sissepääs on tasuta, pealtvaatajate vahel loositakse välja võimalus hea
tujuga koju minna.

JK Sakala ja Sõbrad vs. TÜ Fauna
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09.04.2003
JK Fauna pidas 8. aprilli õhtuhämaruses treeningkohtumise viienda liiga klubiga JK Sakala ja
Sõbrad, keda võideti 3:2.
Algkoosseisus asusid platsile väravas Kaan, kaitses Kassikakk, Hunt, Uriseja ja Risto. Keskväljal
võtsid positsioonid sisse Tirts ja Taku keskel ning äärtel Komondor ja keegi Sven. Ründepaarina
alustasid Vutt-Vutt ja Marius. Nagu näha, on nimeta meeste osakaal päris märgatav. Hiljem
sekkusid vahetusest veel tervelt neli nimetut. Mäng algas päris korraliku rabelemisega, kus
Fauna üritas (peamiselt ebaõnnestunult) lühikese sööduga mängu käima saada, vastased aga
teravalt pikkade pallidega nõelata. Kaitse mõningase ebakindluse tõttu see neil kohati ka
õnnestus. Esimese poolaja keskpaiku juhtus Fauna ridades ebaõnn, kui küllaltki nõrgalt
sooritatud karistuslöök Kaani käte vahelt väravasse pudenes. Seis 0:1 ei kestnud aga kaua, sest
Tirts suunas peagi karistusala joonelt palli värava suunas, millele vastaste väravavaht küll käe
vahele sai, kuid mida tõrjuda siiski ei õnnestunud. Poolaeg lõppes seisuga 1:1, kuid üha enam

hakkasid maksvusele pääsema Fauna suuremad kogemused ja tõenäoliselt ka parem füüsiline
vorm.
Teise poolaja alguses kulges mäng peamiselt Fauna surve all ning suudeti tekitada nii mõnigi
ohtlik olukord. Keskväli sai üha korralikumalt loomade kontrolli alla. Peagi järgnesid üksteise
järel ka kaks väravat. Esimene neist Taku söödust värava keskele Roberti jala läbi ning teine
keskele vabaks jäetud Taku 17-18 meetrilt sooritatud ning ristnurgas maandunud löögist. Faunal
oli ka teisi võimalusi, kuid neid realiseerida ei suudetud. Seejärel mäng mõnevõrra võrdsustus,
oma osa oli selles kindlasti ka arvukates vahetustes. Kümmekond minutit enne lõppu pääses
vastaste ründaja 1:1 olukorda, mille ta ka realiseeris. Tulemusega 3:2 mäng lõppeski.

Sõprusmängud enne hooaja algust
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09.04.2003
Fauna on enne hooaja algust pidanud juba mõningaid treeningkohtumisi õues, nii Tamme tn.
staadioni kui Viljandi kunstmuruväljakutel. Peamiselt on need kohtumised kulgenud
eksperimenteerimise ja uute meeste testimise õhkkonnas. Üsna selgelt on nendes mängudes
olnud välja paista aga see, et suurel väljakul ei ole meeskond juba ammu mängida saanud.
Esimesena tuli vastu FCF Järva-Jaani meeskond, kellega lepiti 2:2 viiki. Seejärel oli vastaseks
kahel korral JK Tammeka ning mõlemal korral tuli vastu võtta kaotus (skoorid jäägu ajaloo
hämarustesse...). Järgmine mäng peeti Viljandis tulevase konkurendi Viljandi Päästeteenistuse
Jalgpalliklubiga ning siin tuli vastu võtta 0:3 kaotus. Senine viimane kohtumine peeti viienda
liiga debütandi JK Sakala ja Sõbrad meeskonnaga ning siit saavutati hooaja esimene võit 3:2.

Uus koduleht
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27.04.2003
Fauna saatkond virtuaalmaailmas kolis uude majja elama. Vahetasime serveri uue ja parema
vastu ning tegime põhjaliku remondi ka sisu osas.
Töö on suur ja mahukas, sestap pole kõik veel valmis saanudki. Ja ei saagi - faunaleht pole mitte
seisund, vaid protsess. See tähendab, et pidevalt uuenev sisu saab olema faunalehe alatine
omadus.

Faunapere tänab Saurust , kellel on suurele loomale kohaselt suur süda ja kes annetas meile
kodulehe sisuhaldustarkvara Saurus CMS. See aitab tublisti kaasa faunalehe sisukuses ja
ajakohasuses uue kvaliteeditaseme loomisele. Aitähh!
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Ja sina, külastaja, tule siia tihti. Hooaeg on ju algamas, on millele kaasa elada.

Võim vs. Vaim vol. 4
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Taas on aeg võtta pasunad, trummid ja sõbrad
ning suunduda Tartu Ülikooli staadionile, et elada
kaasa võimu ja vaimu vahelisele jõukatsumisele.
Juba neljandat aastat järjest aset leidev üritus
erutab Kevadpäevade raames nii võimu- kui
vaimumeeste ja -naiste meeli 2. mail 2003 kell
16:00.
Võim vs. Vaim tähendab sõpruskohtumist Tartu Ülikooli ja Toompea jalgpallimeeskondade
vahel. Vol. 4 tähendab selle sündmuse järjekorras juba neljandat trükki. TÜ Fauna poolt
algatatud traditsioon on juurdumas Tartu positiivselt meelestatud noorte inimeste hulgas. Võib
kindel olla, et niikaua kui püsivad Tartu Ülikool ja Toompea, tulevad nende asutuste parimad
pojad igal kevadel pallimurule, et trükkida üritusest veel üks köide.

Kokkuvõtlikult eelmiste aastate võimvsvaimudest:
2000: Meie esimene suurüritus. Kogu meeskonna südame pani põksuma suur rahvahulk mis
staadionile oli kogunenud. Kohal viibisid tähtsad võimu- ja vaimukandjad: linnapea Andrus
Ansip ja TÜ rektor Jaak Aaviksoo, kes juhtisid vaheajal publikuliikmetest moodustatud
penaltilöömismeeskondi. Võitjaks tuli härra linnapea meeskond. Publikule tehti muudki
meelelahutust, vaimukamate ergutuslausete autoreid kostitati auhinnaõllega. Jalgpallis pidid
vaimu esindajad võimumeestele alla vanduma.
Mängu tulemus: 2:1 FC Toompea võit

2001: Võim vs. Vaim vol. 2 kulges veelgi edukamalt. Ürituse korralduslik pool sujus kenasti,
toeks olid eelmisel aastal saadud kogemused. Kära-müra oli kõva, rahvast palju. Aset leidis
vastasfännide vaheline köievedu ja palju muud. Ürituse aukülaliseks oli nii võimu- kui
vaimumees Peeter Tulviste. Fauna manageeris palliplatsil osavamalt kui aasta tagasi. Eriti osav
oli meie esimene värav, mille lõi Ondatra. Kuna pall põrkas väravast kohe jälle välja, jäi
paljudele mulje et see väravas ei käinudki. Peale tuliseid vaidlusi otsustas publik siiski austada
kohtuniku otsust ja lugeda see väravaks.
Mängu tulemus: 3:2 TÜ Fauna võit

2002: Leidis aset järjekorralt juba kolmas Titaanide Heitlus. Avalöögi tegi haridusminister
Mailis Rand, kelles kombineerusid meeldivalt nii võim kui ka vaim. Pasunatel saatis mängu
Fauna hea sõber, ohk-, ähk- ja puhkpilliansambel "Roheline Raamat". Publikut lõbustati penaltija pallikandmisvõistluse ning mitmekülgse huumorivalikuga. Fauna oli heas tujus ja võitis
mängu ülekaalukalt.
Mängu tulemus: 6:1 TÜ Fauna võit

Mida sel aastal näha saab:
Jalgpalli. Ilusaid tsenderdusi, täpseid sööte, kaelamurdva kiiruse ning geniaalse platsinägemisega
sooritatud ohtlikke kombinatsioone. Väravavõrgu sahisemist ja vihast võitlust keskväljal. Peale
selle on kohal veel palju lõbusaid inimesi. Eesti vutiisa Aivar Pohlak sooritab avalöögi, telemees
Mart Mardisalu kommenteerib kõike mida näeb. Meelelahutuslikud sportmängud publikule
treenivad lihast ja lõõgastavad meeli. Auhindu jagatakse nii parimatele pealtvaatajatele kui ka
võitjameeskonnale.
Tule vaata kuidas tohutus võitlusmöllus lendavad muru, pori ja kehaosi laiali paisates teineteise
vastu TÜ Fauna ja FC Toompea! See kõik on Täiesti Tasuta! Tule kohale, see on sinu elu
võimalus! No mida sa veel ootad!
Võim vs. Vaim korralduskomitee marketingiosakond

Treeningkohtumised 24.04
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29.04.2003
Eelmise nädala neljapäev 24.04. kujunes Fauna jaoks päris pikaks treeningkohtumiste päevaks.
Algas see kell 12.30 kohtumisega JK Tajak vastu, mis võideti 6:0. Mäng oli alguses suhteliselt
rabe, aga esimese poolaja keskel peale esimest väravat loksus meie mäng paika ja suutsime
hakata treeneri suunamisel ka teatavat mängujoonist
leidma.
Vahepeale paar tundi koolitööd ja siis kell 21.00 jälle Tammele, kus kohtusime Sakala ja Sõbrad
võistkonnaga. Hoolimata õhtuhämarusest suutsime hommikupoolses mängus harjutatud
mängujoonist veelgi paremini järgida ja selle edukusest annab tunnistust
lõppseis 6:0 meie kasuks. Nii see väravahi suurpäev meil lõppeski.
Kokkuvõtvalt tundub, et meeskond on oma mängurütmis leidmas.

PS! kes nyyd mõtiskleb,e t mis see meie mängujoonis kyll on, see vedagu end aga 1. ja 2. mail
vastavalt Põllu tn ja Ylikooli staadionile, kus saab seda siis täies ilus ja hiilguses nautida.

Fauna hooaeg algab
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30.04.2003
Eesti jalgpallimeistrivõistluste 2003.a hooaeg algab 1. mail.Võrreldes eelmise aastaga on
meeskonna koosseis enam-vähem sarnane. Lahkunud on üks ründaja ning üks poolkaitsja. Samas
on lisandunud rida uusi mängijaid, kes loodetavasti meeskonda kiiresti sulanduvad.
Viimased kontrollmängud peeti nädal enne hooaja algust. Ühel päeval kohtuti kõigepealt JK
Tajakuga ning hiljem tuli vastaseks JK Sakala ja Sõbrad, esimene neist neljanda ja teine viienda
liiga meeskond. Mõlemad mängud lõppesid tulemusega 6:0 Fauna kasuks. Võrreldes varasemate
treeningkohtumistega oli mängupilt juba palju parem. Söödumäng oli oluliselt täpsem, kaitse
kindlam ning loodi ka arvukalt väravavõimalusi.
Loodetavasti jätkub võitudeseeria juba liigakohtumistes.

Esimene liigamäng oli võidukas
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01.05.2003
Fauna võitis hooaja esimeses liigamängus Jõgevat 5:2. Väravad: Robi, Rodi, Kassikakk, Marius,
Jänes. Mängu kirjeldust vt. Hooaeg -> Voorude ajalugu.
Teistest mängudest on praegu teada et Koeru võitis Viljandit 1:0

2. voor: Fauna kaotas Võhmale 0:1
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03.05.2003
Faunal tuli peale esimese vooru 5:2 võitu Jõgeva üle nüüd kodus alla vanduda Võhmale 0:1.

Mängupilt oli suuresti meie kasuks, aga ei olnud õnne ja Võhma kaitse pidas. Võiduvärav löödi
teise poolaja keskel. Lõpus läksime 2-4-4 taktikale üle, aga aeg jooksis otsa...

Võim vs. Vaim vol. 4
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04.05.2003
Kokkuvõtvalt: Fauna võitis 1:0, värav löödi juba 8. minutil Mudasireeni poolt. Pikem jutt on
Soccernetis: kliki siia .
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Viik JK Võruga

11B

12.05.2003
3. voorus mängis Fauna võõrsil JK Võru vastu. Tulemuseks 2:2 (1:0). Väravate autor oli Jänes.

Fauna - Koeru 3:0
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17.05.2003
Vihmasel ja porisel Põllu staadionil kohtusid Koeru SK ja TÜ Fauna, mängu tulemuseks jäi 3:0
(1:0) Fauna kasuks. Väravad lõid Patuoinas (13'), Shaakal (68') ja Rästik (79'). Mängu kirjeldust
loe "Hooaeg" rubriigist.

Hetkeseis liigas - TÜ Fauna teine!
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18.05.2003
Peale Eesti Meistrivõistluste III liiga 4 vooru tõusis Fauna lõunapiirkonna tabelis korraga 4 kohta
ning asub nüüd 2 kohal. Voorus peetud kohtumiste seas tehtud kaks viiki tekitasid olukorra, kus
neljal võistkonnal (peale Fauna ka Karksil, Põltsamaal ja Võhmal) on võrdselt 7 punkti, kuid
parim väravate vahe (Fauna on löönud 10, sisse lasknud 5 palli) tõstis Fauna teisele kohale.
Tabeli liidri Tartu Olümpia pühapäevane 4:1 võit Pärnu Pataljoni üle tekitas Olümpiale juba
olulise 5 punktilise edu teise koha ees, Viljandi Päästeametil ja Pärnu Pataljonil on ka võrdselt 6
punkti, Koerul ja JK Võrul vastavalt 3 ja 2 punkti ning Jõgeva SK Tähe peab veel oma esimese
punkti eest võitlema. V voor seega kujuneb põnevaks, kuna tabeli keskosas on võistkondade
punktisummad ülinappide vahedega ning võit parandab oluliselt tabeliseisu ja võistkonna
moraali. V voorus kohtub Fauna omakorda Pärnu Pataljoni võistkonnaga Pärnus Raeküla
staadionil.
Raeküla staadion on faunakatele juba aastate eest tuttav kui pidasime seal pingelisi kohtumisi
Pärnu Lemonsitega. Fauna toetajad, kes soovivad mängule Pärnusse kaasa elama tulla võiksid
ühendust võtta e-posti aadressil info@fcfauna.ee .
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Fauna - Pärnu Pataljon 1:1
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24.05.2003
24.05.2003: Muda ja pori ei aidanud seekord faunakaid võidule: 5. vooru mäng Fauna ja Pärnu
Pataljoni JK vahel lõppes tulemusega 1:1. Kas võideti üks või kaotati kaks punkti? Kas
Mammuti selle hooaja debüüt oli edukas? Loe mängukirjeldust "Hooaeg" (V voor) alt.

Järgmine mänguaeg muudetud!
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26.05.2003
Seoses Tartu Põllu staadioni hõivatusega on TÜ Fauna mäng 31 mail JK Karksi
võistkonnaga Eesti Jalgpalli Liidu otsusel edasi lükatud 2 tundi ning toimub 31 mail 17.00,
Tartus Fauna kodustaadionil, Põllu tänaval (oli 15.00).

PC Soccer ennustab Faunale võitu.
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28.05.2003
Christophe Bouscaut 10 aastase ajalooga jalgpallistatistika tarkvara PC Soccer 3.07(vt. Fauna
kodulehe lingi "Hooaeg" alla) ennustab TÜ Faunale järgmises voorus Karksi JK üle hooaja
seniste mängude põhjal võitu seisuga 2:1. Statistikas võetakse arvesse, et Fauna on kolm mängu
püsinud kaotuseta ning kõikides neis matshides värava löönud. Karksil pole kahel viimasel
voorul võitu õnnestunud kirja saada ning samuti on nad lasknud omale mõlemas voorus värava
lüüa. Fauna koduvõitude protsent on hetkel
66% (liiga keskmine 60%) kuid samas on Karksi võõrsil võidetud mängude protsent liiga
keskmisest kõrgem. Kuna PC Soccer on sel hooajal III liiga kodumängude võite ennustanud 75%
täpsusega (8-st 6) peaks see faunakate enesekindlusele enne laupäevast kodumängu positiivselt
mõjuma. JK Karksil on muidugi ilmselt hoopis teised plaanid.

Võistkond laupäevaks.
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29.05.2003
Treener Rait Rodi sõnul peaks laupäevaseks kodumänguks olema võistkonnale täiendusi
võrreldes eelmise vooruga Pärnu Pataljoni JK-ga: liituma peaks Hunt, Parm ja Mudasireen,
samal ajal kui Shaakali, Patuoina ja Vampiiri mängimine on vigastuste tõttu kahtluse all. Suslik
on treeneriga kokku leppinud, et ei mängi kohustuste tõttu mujal. Ülejäänud 26 mängijat peaks
olema mänguvormis ning olema kohal laupäeval kell 17.00 Põllu staadionil. Kohal on ka Suur
Fännide Nõukogu ning kodulehe pressiosakond.

Juhatuse koosolek
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29.05.2003

Laupäeval 31 mai toimub Tartus MTY JK Fauna juhatuse koosolek kell 15.00. Toimumiskoht
täpsustamisel. Info e-postil: info@fcfauna.ee
HU
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6. voor: TÜ Fauna - JK Karksi 2:0
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31.05.2003
Vihmamärjal platsil saavutas Fauna 2:0 paremuse JK Karksi üle. Väravad lõid Jänes ning Luik.
Loe mängukirjeldust ja vaata tabeliseisu Hooaja (6 voor) alt.

Olukord peale 6. vooru: Fauna tõusis taas
teiseks
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02.06.2003
6. voor tõi Faunale koduväljakul vajalikud 3 punkti ja tõstis meid tabelis taas teisele
positsioonile. Järgmises voorus toimuv võõrsilkohtumine Viljandi PT-ga näitab kas me suudame
oma kohta hoida. Tabeliseis näitab et Olümpia kinnipüüdmiseks Faunal erilist lootust pole,
pigem tuleb vaadata üle õla.
Fauna teist positsiooni liigatabelis ohustavad praeguse seisuga kolm meeskonda: Põltsamaa,
Pärnu ja Viljandi, kellel kõigil on piisavalt punkte et Fauna kaotuse korral meist ühe vooruga
mööduda. Põltsamaad ootab ees tõenäoline kaotus, kuna vastaseks on neil Olümpia 2000. Pärnu
mängib kodus Võruga, ja Fauna kaotuse korral tähendab võit neile koha võrra tõusmist. Seega
kujutabki Pärnu endast Faunale hetkel ohtlikuimat vastast. Tabeli neli viimast meeskonda
on eelolevas voorus omavahel paarikaupa vastamisi: Karksi ja Võhma, kes kumbki
kogunud seitse punkti; ning tabeli kahel viimasel real asuvad Koeru ja Jõgeva, kellest viimane
pole seni veel ühtegi punkti kogunud.
Veidi statistikat seniste liigamängude põhjal:
Fauna on 4 viimast mängu järjest püsinud kaotuseta.
Fauna on kahest võõrsilmängust kaks lõpetanud viigiliselt.
Fauna on mõlemas võõrsilmängus löönud väravaid.

Viljandi on kahest kodumängust võitnud kaks.
Viljandile pole kummaski kodumängus löödud väravaid.
PC Soccer ütleb:
Nagu näha statistikast, saab Viljandi ja Fauna vaheline jõukatsumine olema kaunis tasavägine.
Seda peegeldab ka PC Socceri ennustus: 31% tõenäosusega võidab Fauna, 30% tõenäosusega
võidab Viljandi ja viigi tõenäosuseks pakutakse 13%. Kõik see kokku annab väga tasavägise
pildi, seega ütleb PC Soccer mängu arvatavaks tulemuseks 1:1 viigi. Sellise tulemuse korral
möödub Faunast Pärnu, kui tal õnnestub Võrut kodus võita (41% tõenäosus).
Kokkuvõtteks:
Faunat ootab Viljandis ees karm lahing, kus kumbki meeskond oma punktidest kõigi küünte ja
hammastega kinni hoiavad. Fauna eesmärgiks on oma positsiooni kindlustamine, samas kui
Viljandil on hea võimalus võidu korral mööduda nii Faunast, kui arvatavasti ka Põltsamaast,
seega tõusta kahe koha võrra. Ootame kõiki toetajaid ja huvilisi pühapäeval, 8. juunil kell 15
Viljandi kunstmuruväljakule mängu vaatama! Kes on huvitatud transpordist Viljandisse ja peale
mängu Tartusse tagasi, kirjuta info@fcfauna.ee .
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Laiskloom taandub võistkonnast
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06.06.2003
Kokkuleppel klubi juhatusega taandub Laiskloom 03 hooajaks võistkonnast, seoses
pühendumisega kohtunikutööle Eesti Meistrivõistlustel jalgpallis, ning sooviga vilistada
kolmanda liiga kohtumisi. Laiskloom, kes mängis Faunas kaitsepositsioonil, on Eesti paremaid
ning lootustandvamaid kohtunikke. Loodame, et ta hakkab ka III liiga lõunapiirkonnas vilistama.
Laiskloom hakkab mängima V liiga võistkonnas Sakala ja Sõbrad.

Võistkond pühapäevaks.
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06.06.2003
Pühapäeval Viljandis peetavas kohtumises, saab Fauna treener Rait Rodi valida tugevaima
meeskonna, vigastusega on väljas vaid Patuoinas, kes eelmises mängus jalalihaseid vigastas.
Samuti on kahtluse all Kaani osalemine, kuna tema käevigastus pole täielikult paranenud ning

samuti Shaakali osalemine, kes eelmise mängu lõpus pidi vahetust nõudma. Siiski loodab Rodi
enda sõnul mõlemad mehed algkoosseisu paigutada.
Tagasi peaks olema eelmisel korral üleväsimuse all kannatanud Kassikakk, samuti ka
seljavigastusest paranenud Hunt ning jätkama peaks ka pikast vigastusest paranenud Parm.
Fauna arvatav algkoosseis pühapäeval saab olema üpris traditsiooniline, kaitsest keskväljale
nihutatakse ilmselt Tirts, keda kaitses asendab Parm ning äärepoolkaitsja koha peale peab treener
valima Komondori või Mudasireeni. Kaitses seega Kassikakk(c), Parm, Uriseja, Hunt.
Keskväljal peaksid opereerima Tiku ja Luik ning äärtelt neid toetama Tirts ja Komondor või
Mudasireen. Ründeteravusi peaks looma Jänes ning Shaakal või Rästik.

Ennustusvõistlus

23B

06.06.2003
Alates käesolevast voorust on avatud ENNUSTUSVÕISTLUS. Osalema on oodatud kõik kes
vähegi tahavad. Oma ennustus 8. vooru võitjate kohta peab kohale jõudma hiljemalt 2 tundi enne
esimese mängu algust. Tegutse kohe! Jättes selle vooru vahele, annab juba konkurentidele
edumaa.

Fauna kaotas Viljandile 0:1
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08.06.2003
Täna Viljandis toimunud liigamängus kaotas Fauna Viljandile 1:0. Vaatamata kergele ülekaalule
esimesel poolajal ei suudetud väravat lüüa, kuigi tehti hulgaliselt täpseid ja ohtlikke pealelööke.
Süüdi on selles Viljandi väravavaht, kes tegi oma tööd väga hästi. Teisel poolajal
Fauna mingit ülekaalu kehtestada ei suutnud, mäng pendeldas siia-sinna, kuid 70 minutil
sai Viljandi ründaja söödu paremale äärele ning jooksis vabana läbi ja sooritas vindiga
pealelöögi, mis keeras viimasel hetkel vasaku posti kõrvalt sisse. Loe kokkuvõtet ja ülevaadet
Hooaja alt (7 voor).

Eesti!
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10.06.2003
MTÜ JK Fauna kutsub üles kõiki jalgpallihuvilisi tulema homme, 11. juunil A. Le Coq Arenale
toetama Eesti rahvuskoondist olulisel kohtumisel Horvaatiaga. Eesti asub hetkel oma alagrupis 2
kohal, olles Horvaatiast ühe mängu rohkem mänginud.
Hea tulemus homses mängus looks võimaluse mängida end Euroopa Meistrivõistlustele, mis
oleks Eesti jaoks esmakordne ning lausa muinasjutuline võimalus. Mäng Hollandi vastu A. Le
Coq Arena avamängul näitas, mida tuline kodupubliku toetus loeb, nii et karju homme
staadionil: "Eesti!" Pilet on 175 krooni ja ilmselt (loodetavasti) saadaval kohapeal ennem mängu.
Täpsem info korraldajatelt ( www.jalgpall.ee ).
HU

UH

Kassikakk: "Mina olen kohal!"

26B

11.06.2003
Tänast Eesti koondise mängu Horvaatiaga vaatavad staadionile mittepääsevad faunakad Tartus
kohvikus Krambambuli, Ülikooli peahoone kõrval. Kohal on Kassikakk, kes ilmselt hakkab ka
huikama.

Tabeliseis peale 7. vooru

27B

12.06.2003
Peale Fauna nappi kaotust Viljandile langesime tabelis neljandale kohale edestades Põltsamaad
vaid väravate vahega ning Koerut vaid 2 punktiga. Pärnu Pataljon ja Viljandi PT on püütavas
kauguses, vastavalt 2 ja 1 punkti kaugusel. Olümpial on aga tabeli esimesena kindel edu 6
punktiga teise koha ees. Tabeli keskosas püsimine ei kuulu Fauna fännide plaanidesse, seega
ootame järgmistes voorudes palju võite! Fauna!
Järgmised kaks mängu on enne suvepausi viimased ning mängitakse Põltsamaa ning Olümpia
vastu. Põltsamaa viigistas eelmises voorus seni vaid võidulainel olnud Olümpiaga, seega on

oodata jällegi rasket heitlust. Viimane mäng Olümpiaga otsustab millise tabeliseisuga
suvepausile minnakse. Kuna suvi on alanud võib oodata järgmistes voorudes üllatusi, kuna
meeskondade koosseisud on ebapüsivad ning tulemused peaksid arvukaid suvepuhkusi
peegeldama. Loodame, et Fauna mängijatel jätkub püsivust hooaja esimene pool väärikalt lõpuni
mängida.

Tabel peale 8. vooru

28B

16.06.2003
Mõnda aega on nüüd Faunal võimalus nautida taas tabeli teist kohta. Seda niikaua, kui selgub
Võhma - Viljandi mängu tulemus. Meie hoiame pöialt muidugi Võhmale, kes on Faunast 4
punkti maas, niiet järelejõudmise võimalus puudub. Viljandi võidu korral aga läheb Viljandi
meist mööda.
Napp on meie edu Pärnu ees, kellel on samapalju punkte, kuid Fauna edestab väravate vahega.
Järgmises voorus lähme meie kokku Olümpiaga, Pärnu aga Jõgevaga, kellelt seni on igas voorus
kolm punkti võetud. Seega Pärnu ees edu hoidmine nõuab meilt võitu Olümpia üle.

Fauna avas sms-listi

29B

20.06.2003
Fauna avas oma toetajate ja liikmete parema informeerituse nimel sms listi. Kõik listi liikmed
saavad operatiivset infot Fauna trennide, mängude ja ürituste kohta otse oma mobiiltelefonile.
Iga sms-listi liige saab ka ise listi sõnumeid saata.
Kõik faunakad, fännid ja toetajad on oodatud listiga liituma. Täpsem info Fännisektoris.

Häving pallimurul

30B

22.06.2003
Fauna kevadringide viimane mäng kujunes täielikuks hävinguks - võõrsilmäng tabeli liidri, ühegi
kaotuseta JK Olümpia vastu kaotati 9:1. Esimene poolaeg mängis Fauna päris ilusasti, poolaja
lõppseisuks jäi 1:0 Olümpia kasuks. See ainuke väravgi tuli nurgalöögi järgsest õnnetust
kobistamisest.
Kuid teisel poolajal muutus pilt täielikult. Fauna oli sunnitud mängima väga tugevas vastutuules.
See, ning kohtuniku antud penalt Olümpia kasuks (millest löödi kuues värav) on ainsad
õigustused meie meeskonnale. Ülejäänu jääb igaühe enda otsustada.
Tabeliseis on nüüd märksa nukram: Fauna hetkel neljas, kuid peale tänast Pärnu - Jõgeva mäng
on oodata et Fauna langeb veel ühe koha. On ju Jõgeva siiani kõik mängud kaotanud, ning Pärnu
näidanud piisavalt tugevat taset. Pärnu tõuseb võidu korral lausa teisele positsioonile.
Suvevaheajale minnaksegi arvatavasti sellises järjestuses: Olümpia (25p), Pärnu (17p), Viljandi
(15p), Põltsamaa (14p), Fauna (14p).
Nagu näha pole 2-4 positsioon meist kaugel. Positiivne on ka fakt, et esimesed neli mängu peale
suvevaheaega on kergete vastaste vastu. Võib oodata Fauna kiiret tõusu peale suvevaheaega.

Võit tudengite suvemängudel

31B

02.07.2003
Käärikul, EASL i poolt korraldatud Eesti suurimal tudengitele mõeldud üritusel ehk tudengite IV
suvemängudel tõi Fauna Tartu Ülikoolile võidu peaalal - jalgpallis.
HU

UH

Lisaks Faunale mängisid TÜ eest veel kaks TÜ üliõpilast, kes muidu Fauna ridadesse ei kuulu.
Alagrupimängud lõppesid järgmiselt:
TÜ - Tartu Lennukolledzh 3:0
TÜ - ??? 2:1
TÜ - TMK 0:0
TÜ - EPMÜ 2:1
Järgnesid poolfinaal Sisekaitseakadeemiaga, mis jäi väravateta viiki, ent penaltitega võitis TÜ
3:1. Finaalis kohtuti Sõjakooliga (KVÜÕA), keda võideti 2:0. Fauna
auhinnakapp täienes väga originaalse ning huvitava karika võrra.

Sportneti artikkel suvemängude kohta on siin .
HU

UH

TÜ Fauna õnnitleb!

32B

17.07.2003
Fauna liikmed soovivad palju õnne Rästikule, Hundile, Jänesele, Parmule, Leevikesele ja
Liblikale ülikooli lõpetamise puhul ja edu teile tööotsinguil Eesti Vabariigis.
Lisaks esitleb TÜ Fauna uhkusega: Kassikakk, The Magister!

Fauna kaotas teise ringi avamängu.

33B

04.08.2003
Hooaja esimese poole viimase mängu halb vorm jätkus ka augustikuu esimesel matshil, kui
Fauna kaotas võõrsil Jõgeva SK Tähe meeskonnale 3:4. Esimese 15 minutiga jäi Fauna
kaotusseisu 0:3, ning varsti 1:4 ning kuigi löödi veel kaks väravat, ei suudetud kaotust vältida.
Jõgeva meeskonnale õnnitlused, et võeti lõpuks ka võit! Fauna peab üritama uuesti järgmises
voorus.

Fauna võitis 11. voorus!

34B

10.08.2003
11. vooru mängus Võhma Linnameeskonna vastu võõrsil võttis võidu Tartu Ülikool Fauna. Oma
karjääri esimese värava lõi kaitsja Nugis lõpuminutitel ründepositsioonil mängides! Pikem
kommentaar hiljem.

Tartu Ülikool Fauna - JK Võru 1:1

35B

18.08.2003
Fauna mängis koduväljakul JK Võru'ga välja seisu 1:1. Peale korralikku esimest poolaega, mis
lõppes seisul 1:0 Fauna kasuks, algas teine poolaeg väga ebakindlalt, ning kuigi vastaste värav
sündis õnnetult karistusalas kaitsja käe vastu põrganud palli tõttu, peame olema viigipunkti eest
tänulikud Kaani tõrjeteööle. Hiljem üksmeelselt Mängu Tegijaks valitud Kaan tegi
Fauna märkimisväärselt rabeda mängu ajal teisel poolajal mitu hiilgavat tõrjet paarilt meetrilt
ning päästis korduvalt palli üks-üks olukorrast. JK Võru jääb Fauna jaoks ikka veel võitmatuks.
Tabelisse läheb Faunale 1 punkt ning jääme põnevusega ootama järgmist vooru.

Faunal koorus kutsikas

36B

22.08.2003
Kogu faunapere õnnitleb Katret ja Raitu lapsevanemaks saamise puhul! Hurraa! Nime veel ei
tea, aga Fauna Juunior alustab treeninguid umbes viie aasta pärast.

AS Ratex'i logo võistlusvormile

37B

22.08.2003
Alates hooaja teisest poolest on Tartu Ülikool Fauna võistkonna särkide rinnaesisel sponsori AS
Ratex logo. TÜ Fauna ja AS Ratex'i koostöö algas ligikaudu aasta tagasi, ning on kulgenud
meeldivalt mõlemale poolele. AS Ratex omab Eestis pikaajalist kogemust teedeehituses ning
välisvõrkude ehituses. TÜ Fauna loodab koostöö jätkumist ka tulevikus. Vaata uuenenud
võistlussärki "Klubiinfo>Meeskonna koosseis" alt ning AS Ratexi kodulehekülge allpool
asetseva logo kaudu.

Koeru SK - TÜ Fauna 2:2

38B

23.08.2003
Koerus peetud 13 vooru kohtumises saavutas Fauna jällegi viigi. Esimene poolaeg lõpetati
eduseisul 2:0 kuid teisel poolajal oli Koeru parem ning saavutas lõpuks viigi 2:2. Mängus, kus
oma hooaja debüüdi tegi Fauna äärepoolkaitsja Kobras, anti kaks penaltit ning mõlemad
meeskonnad need ka realiseerisid.
Fauna esimene värava sündiski Koeru kaitsja enesekontrolli kaotamise tõttu, kui ta karistusalas
üle pea lendava palli käega keskvälja poole servis. Järgnenud penalti realiseeris hästi Tiku. Jänes
oli teise värava autor, kui ta Uriseja hea karistuslöögi üle edasiruttava väravavahi lükkas. Teisel
poolajal kaotati enesekindlus, ning Koeru rünnakud olid teravad ning ohtlikud. Peale Koeru
sisselöödud penaltit vaatas Fauna lummatult pealt, kuidas Koeru nurgalöögi järgsest olukorrast
värava lõi peale seda kui Kaan oli paar esimest lööki tõrjunud. Faunakad hakkasid kohe paremini
mängima ning võitlesid lõpuni kuid peale lootustandvat esimest poolaega tuli siiski leppida
viigiga.
Loe mängukirjeldust menüüpunkti "Hooaeg" alt.

Fauna postuumsed suvepäevad!

39B

24.08.2003
Ootame kõiki faunakaid 6. septembril 15.00 Tartusse Põllu staadionile mängu vaatama,
sest peale kohtumist Pärnu Pataljoniga suundub faunakate seltskond Fauna suvepäevadele, mis
kestavad kuni pühapäeva õhtuni. Kavas on lihtsalt koosviibimine ja saun. Sealhulgas peab
jõudma vaadata ka Eesti koondise Euro 2004 valikmängu Bulgaariaga kell 18.00. Huvitatutel
palun ühendust võtta e-posti teel aadressil laur.kelder@fcfauna.ee
HU

U

Fauna suvepäevad edukad.

40B

10.09.2003
6-7 septembril toimunud Fauna teised suvepäevad toimusid Partsi külas Põlvamaal. Imekaunid

varasügisilmad kindlustasid Konna peretalus toimunud suvepäevadel lõbusa ning toimeka
meeleolu.
Suvepäevade tippsündmusteks võib pidada laupäevaõhtust viktoriini ning pühapäeva päeval
toimunud Fauna esimest Süstarallit, kuna Eesti mäng Bulgaariaga ei omandanud seekord
tippsündmuse mõõtmeid.
Lisaks üldisele meeldivale koosviibimisele toimusid ka võistlused pingete tekitamiseks. Fauna
viktoriinimeistri Konna moodustatud huvitavatele küsimustele ning iga võistkonna poolt esitatud
ühele küsimusele antud vastused viisid ülekaaluka võiduni võistkonna Vanad Peerud (Tigu,
Nugis, Karu, Tsükloton). Teisele kohale jäi Fauna kaitseliinist moodustatud võistkond Kaitsmed
(Parm, Uriseja, Tõnis, Eveli, ...) ning kolmandaks jäi võistkond Kaan ja Naised (Kaan, Monika,
Mammut). Kuna punkte luges Kassikakk siis tulemused on ja jäävad mitteametlikeks.

Pühapäeval soojas päikesepaistes siirdus faunakate seltskond Võhandu jõe ürgorgu, koos hea
tuju ning kahe süstaga. Süstade kokkupanek võttis asja uudsust arvestades üllatavalt vähe aega,
ning kuigi süstade kummist põhjadel asuvate paikade arvukus sundis meid kahtlema nende
vettpidavuses, oldi üksmeelselt vaimustatud süstade looja geeniusest, kes paari alumiiniumtoru
ning kummist sussi abil on suutnud luua süsteemi, millest saab vähese ajaga kaheinimese süsta
moodustada.

Veepidavuse seisukohalt olid kahtlused mõneti õigustatud, sest lisaks üliagarate sõudjate
sisseloobitud veele, imbus üht-teist ka põhja kaudu, nii et aeg-ajalt pidi süstasid tühjendama
ümberkeeramise teel.

Vaimustunud faunakad moodustasid koheselt viis kaheloomalist ekipaazhi ning võistlema asuti
turniiri süsteemis, nii et kõik paarid tegid omavahel ühe võistlussõidu.

Püstloodis hirmkõrge kaldapanga varjus asuv järsk jõekäär ning temast kahel pool asuvad sirged
moodustasid hea võistlusraja. Paarid joondusid süstadega stardipuntkis ühele joonele (mõningate
raskustega) ning pidid kokkulepitud kohas sooritama kannapöörde ning vastuvoolu tagasi starti
jõudma.

Võistlussõidud osutusid ülipõnevateks ning kõrge kaldapank võimaldas ideaalselt sõidu kulgu
jälgida. Otsustavaks osutusid lisaks heale sõudmistehnikale ka õigeaegne kurvi sisenemine ning
süsta positsioneerimine ja ümberpööramine. Õige asetumisega (võistleva süsta suhtes) võis sõidu
võita ka ilma erilisi sõudepingutusi tegemata.

Põhiturniiril said ühepalju punkte paarid Uriseja:Mudasireen ja Karu:Tõnis. Kõige napim sõit
toimuski nende paaride vahel, kus vahelduvalt sõitu juhtides oli finishijoont ületades kahe süsta
ninade vahel vaid kümmekond sentimeetrit (lepiti viiki). Parima aja võistlussõidus 2.41 sõitsid
välja Mammut-Tigu. Parima emasloomana ajasõitudes osalenud Eveli sai paaris Urisejaga aja
2.57. Korraldati ka ajasõidud, kus jällegi sai tulemuseks viik, sest rekordaja 2.22 sõitsid välja nii
paarid Konn:Hannes kui ka Karu:Tõnis. Üldvõitjateks kuulutati paar Karu:Tõnis, kuna
nad saavutasid esikoha mõlemal võistlusel.

Süstad sõitsid Mudasireeni auto katusel Tartusse ning pisut märjad faunakad samuti.

Korraldajad tänavad Tsüklotoni süstadega varustamise eest ja Ilmavana suve eest.

Karksi 2 Fauna 0

41B

14.09.2003
Karksis toimunud kohtumisel lõi JK Karksi meeskond esimesel poolajal kaks väravat, mis
otsustasid kohtumise. Kuigi esimesel poolajal ei olnud faunakate kokkumäng kiita, andis lootust
edaspidiseks teine poolaeg, kui faunakate mäng muutus loovamaks ning vabamaks. Keskväljal
andis oma suhtumisega tooni Tirts, kes oli ka Mängu Tegija kandidaat. Mängu Tegija tiitli
andis fännide kolmeliikmeline nõukogu siiski Urisejale, kes oli kaitses rahulik ning kindel.
Lähemalt lähiajal!

Fauna võitis 16. voorus!

42B

21.09.2003
16. vooru kohtumises alistas TÜ Fauna Viljandi Päästeameti tulemusega 3:1. Kohtumise
väravateskoori avas Shaakal esimesel poolajal kahe väravaga, kes oma kiirusega kasutas ära
Viljandi kaitse ebatäpsusi. Shaakal valiti hiljem ka Mängu Tegijaks, kuna esimesed kaks väravat
olid eelkõige tema töövõit. Fauna asus juhtima 3:0 kui Jänes realiseeris Fauna kasuks määratud

penalti, ning kuigi Viljandi lõi samuti penaltist 3:1 saavutas Fauna kauaoodatud võidu
kodupubliku ees Põllu staadionil.

Põltsamaa-Fauna 1:2

43B

28.09.2003
Hooaja eelviimases mängus Põltsamaal sai Fauna teise võidu järjest peale pikka kaotuste ja
viikide seeriat. Põnevas kohtumises pidi Põltsamaa võistkond poolaja keskel peale Tirtsu
karistusalas maha tõmbamist ja Jänese löödud penalti järel alustama tagaajamist ning 2 minutit
ennem poolaja lõppu kandis nende pingutus vilja ning 43´ minutil viigistas
Põltsamaa ründaja ilusast väravast ning poolajale mindi seisul 1:1. Teisel poolajal oli võimalusi
kamaluga, kuid mängu saatuse otsustas Jänes, kes võitles end palliga löögipositsioonile ning
karistusala joonelt lõi vasakusse alanurka ning tõi Faunale 3 võidupunkti. Mängu tegijat oli
seekord eriti raske valida, kuna paljud Faunakad võitlesid ennastsalgavalt, kuid fännide arvamus
langes suuresti ühte, kui Mängu Tegijaks valiti Fauna keskkaitsja Kassikakk.

2003 hooaeg lõppes.

44B

04.10.2003
Hooaeg lõppes kahjuks kaotusega Tartu Olümpiale 0:3, kuid head meeleolu see eriti rikkuda ei
suutnud, kuna Fauna mängis võimetekohaselt ning näitas kohati head jalgpalli. Kahjuks jäi
ründeteravusest puudu, kuna loodi vaid hulgaliselt olukordi, kuid tõeliselt ohtlikud olid neist
vähesed ning parim võimalus 1:1 olukorrast löödi napilt küljevõrku. Mängu Tegija on veel
selgitamisel, hääletamiseks avaneb seekord Fauna hooajalõpu saunas täna õhtul võimalus ka
mängijatel.
Üldiselt jäid fännid hooaja esitusega rahule, sest kuigi alati võiks paremini mängida oli hooaja
keskel ka raskeid hetki ning ka vahepeal tekkinud väljalangemise oht suudeti otsustaval hetkel
kõrvaldada, jättes viimase mängu pingevabaks. Minut-minutilt mängu ülekanne ilmub
lähipäevadel rubriiki Hooaeg ning samuti kõik statistika tabelid saavad viimast korda uuendatud
ning selgub ka ennustusvõistluse paremusjärjestus. Varsti anname ka teada hooaja ametliku
lõpetamise toimumise aja ja koha ning uudiseid peaks tulema ka 2003
Fauna Neljandate Talipäevade kohta. Nii et külastage peagi jälle faunalehte!

JK Võru - Viljandi PT

45B

04.10.2003
JK Võru - Viljandi PT mängisid täna 1:1 viiki. Fauna jaoks on see paraku halb uudis, sest
Viljandi võrdsustas meiega oma punktiseisu ja läheb suurema võitude arvu tõttu meist ette.
Seega Fauna lõpetab hooaja III liiga viiendana. Fauna kodulehe toimetus siirdub varsti hooaja
lõpupeole. Kes veel pole informeeritud, helistage Karule (053 422414) või Oravale (052 16 152)
ja me informeerime teid üksiksasjalikult.
P.S. See on esimene uudis, mis on Fauna kodukale kirjutatud wi-fi kaudu. Fauna kodulehe
toimetus tervitab tehnilist progressi ja tõstab õlleklaasi selle noormehe terviseks, kes leiutas wi-fi
ja sai hiljuti 21 aastaseks, Palju õnne!

Tirts ja Kassikakk mängu parimad.

46B

05.10.2003
Fauna hooaja lõpetamisel hääletasid fännid viimase vooru Mängu Tegijaks kaitsja Kassikaku
(Tigu, Vampiiri ja Tirtsu ees). Samas korraldati ka salajane hääletus leidmaks parimat
võistkonna mängijate arvates. Hääletuses osales 10 mängijat ning ülekaalukalt viie häälega valiti
Mängu Tegijaks keskväljamängija Tirts. Hääli said ka Nugis, Kassikakk, Vampiir ja Tiku.

2003. a. hooaja lõpptabel:

47B

06.10.2003
#
1

Team
Olümpia

Pts

Pl

Wo

Dr

Lo

Gf

Ga

Dif

44

18

14

2

2

62

20

42

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Karksi
Pärnu
Viljandi
Fauna
Koeru
Põltsamaa
Võhma
Võru
Jõgeva

36

18

11

3

4

34

14

20

34

18

10

4

4

37

27

10

27

18

9

0

9

34

29

5

25

18

7

4

7

31

32

-1

22

18

6

4

8

27

42

-15

21

18

6

3

9

33

41

-8

21

18

6

3

9

28

37

-9

15

18

3

6

9

30

43

-13

10

18

3

1

14

25

56

-31

Kaanil enim mänguminuteid hooajal!

48B

07.10.2003
Hooaja statistikatabelites on mänguminutite arvestuses esikohal Fauna puurilukk Kaan, kes
mängis hooaja jooksul muljetavaldavad 1530 minutit ning 17 mängu. Kõiki mänge kaasa teha ei
õnnestunud ühelgi faunakal, kuigi mitu mängijat oli samuti platsil 17 korda.
Väravalööjate edetabelis on esikohal Jänes 13 tabamusega ja teisel kohal Shaakal 7 väravaga.
Kuigi väravasööte oli märkimisväärselt vähe andis enim väravasööte hooajal kapten Tiku
tekitades 4 väravat. Mängu Tegija tiitleid kogusid enim võrdselt väljaku erinevates otstes Jänes
ning Kassikakk - kumbki valiti fännide poolt mängu parimaks neljal korral.
Täpsed numbrid hooaja kohta leiate Klubiinfo->Meeskonna koosseis viite alt.

TÜ Fauna vs. Vanemuine

49B

14.10.2003
KOLMAPÄEVAL, 15. oktoobril kell 16.00 toimub TÜ staadionil showmäng TÜ Fauna ja
Vanemuise teatri näitlejate vahel. Üritust kommenteerib Erlend Aav, kohal on palju kuulsaid
inimesi (näitlejad Margus Jaanovitš, Tambet Tuisk, Hannes ja Rasmus Kaljujärv, Janek Joost
jne.) ning parimad loomad Fauna ridadest. Populaarsusreitingu tõstmiseks jagatakse publikule

tasuta õlut, siidrit ning teatripileteid. Külma peletamiseks toimuvad vaheajal publikule sportlikud
mängud. Tule vaatama, sissepääs on tasuta!

Fauna võitis näitlejaid
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15.10.2003
TÜ staadionil toimunud pingelises heitluses võttis TÜ Fauna 5:2 võidu Vanemuise teatri
näitlejate jalgpallikoondise üle. Sügisest külma trotsinud pealtvaatajad olid tunnistajaks
meeleolukale ja väravaterohkele jalgpallimatshile. Raadiohääle Erlend Aava kommentaaride
vahele võis kuulda suvesooja muusikat TÜ staadioni helisüsteemi kõlaritest, Fauna treeneri Tiku
käsklusi ja õpetussõnu platsil heitlevatele loom-mängijatele, ning Vanemuise näitlejate naistoetusgrupi innustavat kisa. Lisaks said aktiivsemad fännid autasuks õlut ja muid karastavaid
jooke, valitud õnneseened panid tasku teatripiletid laupäeval esietenduvale "Utoopia" etendusele
Sadamateatris. Esimese poolaja lõpuskoor jäi 2:0 Fauna kasuks. Vaheajal toimus
penaltilöömisvõistlus "Kes lööb vähem mööda". Ilmekas oli ka Vanemuise nais-toetusgrupi
performance, mille käigus kasutati ohtralt sünkroonkukkumisvõtet (mida on teatavasti pälvinud
tohutu menu lavalaudadel moodsa tantsu ringkondades üle kogu maailma).
Teise poolaja alguses suurendas Fauna oma eduseisu veelgi ühe väravaga. Seisul 3:0 Vanemuise
kahjuks tabas näitlejate koondvõistkonda Pegasuse vaimne inspiratsioonikiir, millest innustust
saanud lavakunstnikud sooritasid mitu imelist rünnakut. Tulemus - Fauna väravavaht Kaan pidi
kaks korda palli väravavõrgust välja noppima. Seis 3:2. Fauna loom-mängijad saavutasid sellest
tulenevalt kiskjaliku viha staadiumi, ning virutasid palli omakorda näitlejate väravapostide
vahele. Ühe järgneva rünnaku käigus tõmbasid näitetrupi liikmed Fauna ründaja karistusalas
määrustevastaselt pikali. Kõlas kohtuniku vile ning Fauna väravavaht Kaan valiti penaltit lööma.
Kaan realiseeris penalti kõigusoojasele eluvormile kohase külmaverelisusega, ning mängu
lõppskooriks kujunes 5:2 TÜ Fauna kasuks.
Fauna tänab Vanemuise meeskonda ning EMA kõrgema lavakunstikooli jalgpallureid. Loodame
taolise ürituse kordumist tulevikus.

Jänes väravalööjate edetabelis kolmas!
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24.10.2003

2003 hooaja Eesti MV Kolmanda Liiga lõunapiirkonna väravalööjate edetabelis asub Margus
Jänes kolmandal kohal oma 13 tabamusega. Parim väravakütt hooajal oli JK Olümpia 2000
mängija Artur Ossipov 20 väravaga. Märkimisväärselt kuulub ka edetabeli teine koht samale
võistkonnale. Jänest jäi teisest kohast lahutama 3 väravat.
Koos kahe Pärnu Pataljoni ja ühe Põltsamaa JK mängijaga jagab üheksandat kohta tabelis
Shaakal 7 löödud väravaga. Nagu ikka esineb Eesti Jalgpalli Liidu edetabelis erinevusi Fauna
hooaja statistikaga. Siinkohal toome ära ka EJL 2003 hooaja III liiga lõunapiirkonna
väravaküttide edetabeli.
VÄRAVALÖÖJATE PINGERIDA
Eesti jalgpalli meistrivõistluste III liiga Lõuna piirkond 2003

Ossipov, Artur JK Olümpia-2000 20
Pütsepp, Rein JK Olümpia-2000 16
Jänes, Margus Tartu Ülikool Fauna 13
Susi, Margus JK Karksi 12
Strantsov, Andre Põltsamaa JK Sport 11
Mägi, Eigo Viljandi PT 10
Puskar, Urmas Võhma Linnameeskond 10
Roop, Nikolai Jõgeva SK Tähe 9
Aasmäe, Ain Viljandi PT 9
Lavjagin, Artjom JK Olümpia-2000 8
Parve, Egon Koeru SK 8
Pärn, Margus Tartu Ülikool Fauna 7
Goro�ko, Vallo Põltsamaa JK Sport 7
Lehe, Hannes Pärnu Pataljoni JK 7
Z^urbi, Aleksandr Pärnu Pataljoni JK 7
Kams, Gert Koeru SK 6
Eks, Janek JK Võru 6

Miilmaa, Taivo Viljandi PT 5
Kurvits, Eston JK Võru 5
Klamp, Ahti Võhma Linnameeskond 5
Lehtmets, Eduard Jõgeva SK Tähe 5
Serikov, Denis JK Olümpia-2000 4
Tõnts, Aimar Pärnu Pataljoni JK 4
Moik, Jaanus Viljandi PT 4
Ka�ulin, Romek Pärnu Pataljoni JK 4
Kaare, Keijo Pärnu Pataljoni JK 4
Sarv, Janis JK Karksi 4
Pehk, Meelis JK Karksi 4
Orlov, Aleksandr JK Võru 4
Raudsepp, Pavo Koeru SK 4
Viks, Sten Põltsamaa JK Sport 3
Anvelt, Tauno Põltsamaa JK Sport 3
Pagi, Hannes Jõgeva SK Tähe 3
Simson, Priit Koeru SK 3
Vellend, Imre Põltsamaa JK Sport 3
Rebane, Randar Võhma Linnameeskond 3
Ki�, Andrei JK Võru 3
Ojakäär, Ken JK Karksi 3
Kägu, Andrei JK Olümpia-2000 3
Kuusik, Mait Jõgeva SK Tähe 2
Margus, Tiit Pärnu Pataljoni JK 2
Raat, Aimar JK Võru 2
Kikas, Tauno JK Võru 2

Rohumets, Rando JK Võru 2
Pelisaar, Harly JK Karksi 2
Tähepõld, Toomas Pärnu Pataljoni JK 2
Kljukin, Andrei JK Olümpia-2000 2
Voolaid, Karel Koeru SK 2
Alliksaar, Tanel Võhma Linnameeskond 2
Sarv, Enn JK Karksi 2
Rodi, Rait Tartu Ülikool Fauna 2
Mänd, Aivo Viljandi PT 2
Kuragin, Valeri JK Võru 2
Puskar, Ülar Võhma Linnameeskond 2
Paabort, Mait Põltsamaa JK Sport 2
Karila, Toomas JK Olümpia-2000 2
Moppel, Kalev Pärnu Pataljoni JK 2
Olesk, Gert Pärnu Pataljoni JK 2
Ingver, Vladimir Jõgeva SK Tähe 1
Lepik, Erki Jõgeva SK Tähe 1
Sarapuu, Sven Tartu Ülikool Fauna 1
Tihane, Taavi Koeru SK 1
Jenas, Marek JK Võru 1
Pelisaar, Kerno JK Karksi 1
Kutkin, Jevgeni JK Olümpia-2000 1
Voitovit�, Jevgeni JK Olümpia-2000 1
Grigorjev, Erik JK Olümpia-2000 1
Vill, Vaimar JK Võru 1
Järviste, Mikk Põltsamaa JK Sport 1

Liivandi, Taavi Jõgeva SK Tähe 1
Raudsaar, Robert Tartu Ülikool Fauna 1
Pärlin, Alon Jõgeva SK Tähe 1
Targijainen, Leino Põltsamaa JK Sport 1
Jürgen, Kuldar JK Karksi 1
Nagla, Ivar Koeru SK 1
Väärtnõu, Oliver Tartu Ülikool Fauna 1
Hilep, Lauri JK Võru 1
Jermakov, Indrek Võhma Linnameeskond 1
Feltin, Vladimir JK Olümpia-2000 1
Annus, Taavi Tartu Ülikool Fauna 1
Ummik, Tarel Koeru SK 1
Jürissaar, Janar Põltsamaa JK Sport 1
Mägi, Rain Viljandi PT 1
Kohv, Kaupo Tartu Ülikool Fauna 1
Listra, Jaanus Põltsamaa JK Sport 1
Pabunen, Raul Viljandi PT 1
Pajula, Andres Koeru SK 1
Aruoja, Kristjan Tartu Ülikool Fauna 1
Tihane, Taivo Võhma Linnameeskond 1
Kivi, Rando JK Olümpia-2000 1
Karro, Roman Viljandi PT 1
Melnikov, Aleksandr JK Karksi 1
Klaasen, Jan Tartu Ülikool Fauna 1
Männik, Raimo Võhma Linnameeskond 1
Sui, Rando Pärnu Pataljoni JK 1

Siimson, Taavi Viljandi PT 1
Veersalu, Taavi Jõgeva SK Tähe 1
Jürgenthal, Oleg JK Olümpia-2000 1
Casar, Erki JK Karksi 1
Casar, Erik JK Karksi 1
Karev, Rein JK Olümpia-2000 1
Klamp, Mati Võhma Linnameeskond 1
Ingver, Kaido Jõgeva SK Tähe 1
Luik, Alex Tartu Ülikool Fauna 1
Veensalu, Jaanus Pärnu Pataljoni JK 1
Abel, Markko Tartu Ülikool Fauna 1
Vessenberg, Rain Viljandi PT 1

Fauna trennid ja uued mängijad.
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03.11.2003
Tartu Ülikooli jalgpallimeeskond TÜ Fauna pakub kõikidele jalgpallihuvilistele üliõpilastele
võimalust treenida ning võistelda järgmisel hooajal Eesti Meistrivõistlustel ning muudel
võistlustel. Lähemat infot saab kui lugeda edasi.
Fauna ootab Tartu jalgpallihuvilisi üliõpilasi oma ridadesse treenima ning ka võistlema
meistrivõistlustel ja muudel mängudel Fauna eest järgmisel hooajal. Võistkonnas mängimise
eelduseks on Fauna treeningutest osavõtt. Treeningutest osavõtuks on tarvilik eelnevalt või
kohapeal kontakti võtta Fauna treeneriga. Kontaktaadress on info@fcfauna.ee.
Fauna treeningud toimuvad:
Sisetrenn esmaspäeval 16.30 Ujula 4 spordihoone saal.
Välitrenn teisipäeval 19.45 Tamme staadion.
Väli- ning sisetrenn kolmapäeval 18.oo Ujula 4. Jooksmine, jõusaal.

Välitrenn neljapäeval 19.30 Tamme staadion.
Sisetrenn pühapäeval 20.30 Ujula 4 spordihoone saal.

Ülikoolide talvised meistrivõistlused
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24.11.2003
18.11.03 - 2.03.04 leiavad aset Eesti Ülikoolide talvised meistrivõistlused. Peakorraldaja rolli
täidab TÜ Fauna. Lähem info osavõtjate ja ajakava kohta on siinsamas faunalehel. Samas
hakkavad ilmuma ka turniiri tulemused. Kliki ülamenüül "Meistrikad"

Üliõpilasmeistrivõistlused algasid kaotustega
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24.11.2003
Eesti talvistel üliõpilaste meistrivõistlustel osaleb seekord koguni kaks Fauna meeskonda. Mänge
peetakse Tamme staadionil, lisaks väravavahile on väljakul kuus mängijat. Kahjuks pidid
mõlemad võistkonnad esimeses voorus teisipäeval, 18. novembril vastu võtma kaotuse.
Esindustiimis mängis seekord mõnevõrra muutunud võistkond võrreldes eelmise hooajaga.
Tuntumatest loomadest olid esindatud Kaan, Kassikakk, Tiku, Komondor, Shaakal ja Tirts.
Vähem tuntumatest olid kohal nimetud Norman, Maiko, Taavi (jah, mitte ära segada
Patuoinaga!) ja Margus. Esimeseks vastaseks oli vana tuttav Sõjakooli meeskond. Kuigi juba
algusest peale oli Fauna mõningases territoriaalses ülekaalus, tuli kiiresti tagasilöök - vastaste
ründaja jäi silmitsi Kaaniga ja realiseeris
külmavereliselt olukorra. 0:1. Fauna aga vastas kiiresti ning Komondor lükkas nurgalöögist
tulnud palli ilusti eest nurgast väravasse. Teisel poolajal lõid vastased ühe vastuseta jäänud
värava. Kuigi Fauna surus, ei suudetud midagi erakordselt ohtlikku korda saata. Mäng lõppeski
tulemusega 1:2 Sõjakooli esindusvõistkonna kasuks.
Fauna teine meeskond oli esindatud koosseisus Patuoinas, Nugis, Kobras, Vutt-Vutt, Arkadi,
Hannes ja Tanel. Ehk täpselt seitse meest ja mängiti vahetusteta. Vastasteks TÜ
kehakultuuriteaduskond (peab märkima, et KKT kõige tugevamad jalgpallurid osalevad sel
turniiril hoopis ühe teise võistkonna värvides). Mäng algas nagu Fauna esinduskoosseisul suhteliselt kiiresti läksid vastased juhtima. Seejärel aga mäng paranes ning peagi lõi Patuoinas
kaugelt taha alla nurka viigivärava. Poolaeg lõppes nagu esindusmeeskonnal 1:1. Ja teine

poolaeg läks nagu esindusvõistkonnal halvasti, nimelt lõid vastased kaks vastuseta jäänud
väravat ning mäng lõppes 1:3. Samas oli Faunalgi mitmeid väga häid väravavõimalusi, mida aga
realiseerida ei suudetud.
Järgmisel teisipäeval (25. november) on järjekorde mäng, esindusmeeskond mängib kell 20:00
(vastaseks EPMÜ) ja teine rivistus 20:45 (vastaseks Sõjakooli II võistkond).

Faunad võitsid teises voorus
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01.12.2003
Ülikoolide talviste meistrivõistluste teise vooru kohtumistes saatis Fauna meeskondi edu ning
mõlemas mängus võeti võidupunktid. Fauna I vastaseks oli EPMÜ, kes alistati tulemusega 5:3.
Koosseis oli seekord Kaan, Kassikakk, Tirts, Uriseja, Tiku, Komondor, Margus, Maiko, Taavi.
Kaks väravat lõi Tirts. Fauna II alistas seisuga 6:2 Sõjakooli II võistkonna. Rivis olid Patuoinas,
Nugis, Kobras, Vutt-Vutt, Suslik, Mammut, Hannes, Tõnis, Tanel, Rainer, Jaanus, Arkadi (ehk
eelmise korra vahetusteta mäng oli asendunud maksimaalse arvu võimalike vahetustega). Selles
mängus lõi kaks väravat Nugis, kes avas sealjuures skoori otse nurgalöögist löödud väravaga.
Järgmised mängud juba teisipäeval, kus Fauna I vastane on kell 20.00 algavas mängus
Lennukolledzh, Fauna II vastane kell 20.45 aga Tartu Ülikool. Tartu turniiril jätkab täiseduga
vaid Sõjakooli I võistkond, kellele Fauna I mäletatavasti esimeses voorus alla pidi vanduma.

Faunad jätkasid võitudega
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04.12.2003
Ülikoolide talvised meistrivõistlused jätkusid kolmanda vooruga teisipäeval, 2. detsembril.
Seekord oli isegi aru saada, et tegemist on talviste meistrivõistlustega, sest päeval oli lörtsi
sadanud ja väljak oli kohati valge.
Fauna I kohtus Lennukolledzhi meeskonnaga, kes seni võiduta oli. Koosseis oli seekord Kaan,
Kassikakk, Uriseja, Tiku, Tirts, Komondor, Margus, Maiko, Taavi. Juba algusest peale hakkas
Fauna suruma ning peagi kandis surve vilja, kui Tiku skoori avas. Seejärel aga lõid vastased
peagi vastuvärava ning vaatamata Fauna territoriaalsele ülekaalule esimesel poolajal rohkem
väravaid ei löödudki. Poolaeg 1:1. Teine poolaeg jätkus sealt kus esimene poolaeg pooleli jäi -

Fauna surus, Lennukolledzh kaitses. Tuleb tõdeda, et erakordselt ohtlikke võimalusi tekkis
küllaltki vähe, ja seda vaatamata asjaolule, et mäng käis valdavalt vastaste väljakupoolel. Umbes
viis minutit enne lõppu saabus aga kergendus, sest ilusa löögiga lõi turniiri teise värava
Komondor ning Fauna pääses 2:1 juhtima. Veel paar minutit enne lõppu said vastased ohtlikust
ligidusest karistuslöögi, kuid löögi tõrjus Kaan meisterlikult. Lõppseisuks jäigi 2:1 Fauna
kasuks.
Fauna II kohtus Tartu Ülikooli nime kandva meeskonnaga, kelle koosseisus mängisid muuhulgas
vanad tuttavad Ondatra ja Mürakaru. Koosseis oli seekord Patuoinas, Nugis, Suslik, Hannes,
Tanel, Rainer, Jaanus, Tõnis, Arkadi. Juba algusest peale jäi Fauna surve alla ning peagi avasid
vastased ka skoori. Sellele vaatamata ei lasknud Fauna end heidutada ning südi vastupanu jätkus.
Tegemist oli justkui Fauna I võistkonna mängu peegelpildiga, kus seekord oli surutava rollis
Fauna II. Loomad olid aga
valinud õnnestunud taktika - mida enam aega mööda läks, seda rohkem vastased väsisid ning
seda enam ka meie ründajad teravate vasturünnakute ajal tegutsemisvabadust said. Meie poolt
avas skoori Rainer, kes külmavereliselt 1:1 olukorras vastaste väravavahist palli mööda lükkas.
Seejärel näitas oma oskusi kaitsest ilusti rünnakule appi tõtanud Hannes, kes palli tugeva löögiga
alla nurka saatis. Vastastel õnnestus viigistada, kuid varasemast kahest tagasilöögist ei olnud nad
õppust võtnud ning jätkasid vahest liiga julget surumist. Paar minutit enne lõppu tegi Fauna
seepeale ilusa vasturünnaku, kus Raineri söödust lajatas värava Suslik
ning skooriga 3:2 Fauna II kasuks mäng lõppeski.
Sügisringi viimased mängud toimuvad järgmisel nädalal (9. detsembril), mil
kell 20:00 kohtub Fauna II turniiritabelis esikohal oleva Sõjakooli I
võistkonnaga ning 20:45 võtab Fauna I vastu TÜ KKT.

Fauna koob salli
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05.12.2003
Kõik külmetavad olendid saavad sel talvel oma kaela ümber kerida Fauna fännisalli. Sall on
kolla-roheline, selle ühele küljele on kirjutatud "Tartu Ülikool" ja teisele "Fauna". Kõndivateks
näidisloomadeks on Patuoinas ja Komondor, samuti Öösorr, keda võib ka Tartu peal vahest
trehvata. Sall sarnaneb eelmisele sallile, ent uued on 15 cm pikemad.
Salli soovijad kandku Kassikaku arvele 125 krooni ja saatku talle oma huvist informeeriv mail
( pootsman@ut.ee ).
HU

UH

Tallinna ärajäänud mängud
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08.12.2003
Tallinna piirkonna 25. nov ärajäänud 2. vooru mängud peetakse Hiiu staadionil 16. detsembril
algusega 18.00.

Fauna sai 5 aastaseks.
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08.12.2003
12 detsembril 2003 toimuval TÜ Fauna hooaja lõpetamisel Tartus tähistatakse ametlikult ka
Fauna 5-ndat sünnipäeva. Fauna sünniks loetakse 1998. aastal tegevust alustanud Tartu Ülikooli
esimese jalgpalli harrastusrühma loomist, kelle tuumikust moodustus raske treeningtalve järel
1999. aasta esimene meistrivõistluste meeskond TÜ JK Fauna (IV liiga lõunapiirkond). 1999.
aastast on pärit ka Fauna värvid ning lipp. Fauna sünnipäeva tähistamisele lisaks ka möödunud
hooaja kokkuvõte ja meeldiv koosviibimine. Südamest oodatud on kõik Faunaga seotud või
kunagi seotud olnud inimesed. Lisainfo meiliaadressilt laur.kelder@fcfauna.ee või 053 422 414.
HU

UH

Kassikakk ja Punaümiseja hooaja parimad
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14.12.2003
Fauna hooaja lõpetamisel tähistati Fauna viiendat sünnipäeva ning kuulutati välja hooaja
parimad. Parimate valik toimus lõpupeole eelnenud hääletuse põhjal. Mehise Looma tiitli ning
tänukirja said järgmised faunakad:
Punaümiseja, parim fauna fiimeil 2003
Kassikakk, parim faunakas 2003
Maim, parim fänn 2003
Vutt-vutt, suure töö eest Fauna ürituste läbiviimisel
Tiku, suurepärase meeskonna juhendamistöö eest
Jänes, Kuldne Saabas 2003

Lisaks tänas Fauna juhatus Rait Rodit aastatepikkuse võimsa treeneritöö eest kahe hõbedast
karikaga, kuhu peale graveeritud "Fauna Forever".
Seepeale söödi ära tohutu suur Fauna tort ja tehti pilti. Fotod üritusest peaksid kodulehele
ilmuma lähipäevil.
Fauna tänab oma viiendal sünnipäeval kõiki, kes nende aastate jooksul on andnud oma panuse
Fauna käekäiku. Meil on rõõm tõdeda, et neid inimesi on väga palju. Aitäh!
Lõpetuseks tooksin üritusel peetud kõnes kõlanud sõnad Vutt-vuttilt: "Ma tegin seda sellepärast,
et midagi Faunale tagasi anda..."

Talviste meistrikate 4. voor
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15.12.2003
Ülikoolide talviste meistrivõistluste neljandas voorus 9. detsembril läksid kokku tabelis eesosas
olnud võistkonnad. Fauna II, kes oli teisel kohal, kohtus liidri Sõjakooliga ning kolmandal kohal
paiknenud Fauna I mängis neljandal astmel olnud TÜ kehakultuuriteaduskonnaga. Seekord oli
mitu kraadi külma ning väljak vägagi libe, mis tegu ilusa mängu mängimise raskeks.
Seekord oli esimesena võistlustules Fauna II, kelle rivistuses astusid üles Patuoinas, Nugis,
Suslik, Kobras, Vutt-Vutt, Arkadi, Hannes, Tanel, Jaanus ja Rainer. Kahjuks jätkati kurba
traditsiooni, mil juba mängu üsna alguses lasti vastastel värav lüüa - nurgalöögist tulnud
tsenderduse lõi tagumise posti juures vastane meetri kauguselt väravasse. Kaitse ja väravavahi
arusaamatus. Olukord eriti paremaks kuigi kiiresti ei läinud - vastaste ründaja pääses peagi
kaugelt löögile ja täpne löök alla nurka kasvatas kaotusseisu kaheväravaliseks. Loomad aga alla
ei andnud ja võitlesid julgelt edasi. Vastastele enam nii palju mänguruumi ei antud ning enda
söödumäng sai üha paremini käima. Üldjoontes oligi edaspidi võrdsete võimalustega võitluslik
mäng. Teisel poolajal tabas Fauna veel kahel korral väravaposti, kuid väravaid lüüa ei suudetud.
Mäng lõppeski tulemusega 0:2.
Fauna I eest mängisid Kaan, Kassikakk, Tiku, Tirts, Komondor, Margus, Taavi ja Hispaania
päritolu loom, kelle täpne nimi on looma harulduse tõttu põhjamaises kliimas teadmata. Selles
mängus suruti vastane TÜ KKT üsna kiiresti omale väljakupoolele ning erinevalt varasematest
mängudest suutid Fauna I ka ridamisi olukordi realiseerida. Kolm väravat lõi Tiku, kolm
hispaanlane, kaks Komondor, ühe Kassikakk ning ühe Margus, kes
väravat sealjuures poolsaltoga tähistas. Kuigi ka vastastel lasti paar väravat lüüa, ei olnud võitjas
selles mängus kordagi kahtlust. Tulemus 10:2 räägib iseenda eest.
Nüüd on meistrivõistluste ajakavas talvepuhkus. Nelja vooru järel on liidrikohal Sõjakool, kellel
on täisedu. Järgneb Fauna I, kelle kontos on võidupunktide kõrval vaid kaotus selleltsamalt

Sõjakoolilt. Fauna II on neljandal kohal, vahel on veel Tartu Ülikooli nime kandev meeskond.
Järgmises voorus 10. veebruaril lähevad omavahel kokku Fauna I ja Fauna II. Mäng algab kell
20:45.

Faunal uus treener ning treeninguajad!
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22.12.2003
Fauna juhatuse erakorraline kogunemine otsustas, et 2004 aasta hooaja ettevalmistuse ja
meeskonna esinemise eest Eesti meistrivõistlustel ja teistel võistlustel vastutab järgmine
treenerite kollektiiv:
Peatreener: Taavi Annus
Abitreener: Rait Rodi
Abiabitreener: Kaupo Kohv (vastutab peamiselt üldfüüsilise ettevalmistuse eest).
2004 aasta eesmärk:
TÕUSTA II LIIGASSE e. VÕITA III LIIGA
2004 aasta hooaja ettevalmistuse talve- ja kevadperioodi kontseptsioon on üldjoontes järgmine:
alates jaanuarist algab meeskonna üldfüüsilise põhja ladumine, mis tähendab et üldfüüsilise
treeningud domineerivad pallitreeningute üle. Üldfüüsilise põhja intensiivne arendamine toimub
kuni märtsi alguseni. Märts on üleminekukuu, mille jooksul kandub rõhk üldfüüsiliselt
treeningult pallitreeningule.
Märtsi lõpus 26-27. märts on vaja kõigil juba PRAEGU arvestada treeninglaagi toimumisega.
Peale treeninglaagrit on treeningute pearõhk suunatud pallitreeningutele. Asja idee on see, et
ilma tugeva füüsilise põhjata ei ole võimalik ka mänguliselt edasi minna. Täpsemalt lahkab seda
teemat teile vajadusel Rait voi Taavi.
Treeningajad alates 5 jaanuarist:
Esmaspäev 18.00 väljas üldfüüsiline treening (kogunemine Ujula 4)
Teisipäev 20.00 Tamme staadion
Kolmapäev 18.00 Jooksmine ja jõusaal (Ujula 4)
Neljapäev 19.00 Tamme staadion
Pühapäev 20.30 Ujula 4, pallitreening
NB! Esmaspäeval ei saa fauna enam käia Ujula 4 palli mängimas.

