Talipäevad ja talimatk 2004 aastal.
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23.01.2004
Faunakate talvine kogunemine (Talipäevad 2004) toimub sel aastal 20 kuni 22 veebruaril.
Toimumispaik ja muud detailid selguvad lähiajal ning avaldatakse fauna listis. Korraldajad
paluvad kõigil uisud kaasa võtta. Kavas on nagu ikka sportlikud ja üldharivad üritused ning
loengud. Täpsem info - laur.kelder@fcfauna.ee
30 jaanuar kuni 1 veebruar toimub ka traditsiooniline talimatk. Sel aastal on plaanis matkata
Endla looduskaitsealal ning toimub ka kohtumine metsas elavate loomadega, et vahetada muljeid
ning arendada koostööd. Täpsema info saamiseks ning registreerimiseks saatke palun e-post
aadressil: pootsman@ut.ee
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2004 TÜ Fauna osaleb Eesti Väikestel
Karikavõistlustel!
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28.01.2004
2004 aasta hooajal võitleb Tartu Ülikool Fauna ka Eesti Väikese Karika eest, mis on TÜ Fauna
ajaloos esmakordne sündmus ning tõotab tavalisest põnevamat hooaega. Karikavõistluste
võitlustulle astuvad faunakad 25 aprillil, kui toimub esimene mängupäev. Väikeste
Karikavõistluste avaringi vastaste loosimine toimub 4 märtsil Eesti jalgpallihooaja pidulikul
avamisel, kus selgub siis kellega TÜ Fauna oma esimese karikamängu peab.

TÜ Faunal uus kodustaadion
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03.02.2004
2004 hooajal on Tartu Ülikool Fauna kodustaadion Tartu Tamme staadioni kunstmuruväljak.
Harjunud Põllu staadioni mügarliku avarusega, peavad faunakad sel hooajal ümber orienteeruma
kiirele ja väiksemale kunstmuruväljakule. Ka eelmistel hooaegadel on Faunal tulnud liigamänge

pidada kunstmurul erinevate vastastega mängides, kuid sel hooajal on mängijate kunstmuruga
kohanemine ilmselt määrava tähtsusega ka meeskonda juhendavale uuele peatreenerile T.
Annusele.

TÜ Fauna talimatk 2004
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04.02.2004
30.01-01.02 KARUSEKOSE-KURESOO
30.jaan - 1.veeb leidis aset järjekorralt juba kolmas FC Fauna talimatk. Seekord Kuresoos
Soomaa rahvuspargis, staabiga Karusekose metsavahi majas. Osalesid: Kassikakk, Konn, Kukk,
Kuldnokk, Madu-uss, Mammut, Mudasireen, Must ja Öösorr. Teisel õhtul astusid läbi ka Tiku ja
Taku koos Maimuga.
Reede õhtu ja öö möödus sooja sisse saamise märgi all, mis kõigest hoolimata lõppkokkuvõttes
ka igati õnnestus. Siinkohal olgu tänatud President, Alexander, Vürts Peeter jt! Majas elektrit
polnud. Sellest polnud ka hullu, sest Tallinn-Raja-Suure-JaaniKuhukaru******meväljajõudmapidimegi? kiiruskatselt tulnud rahva(ja ralli)mehed Piirimäe ja
Kitsing Volkswageni tehasetiimist tõid Suure-Jaanist suurlinna tuled kaasa. Pealegi oli kohapeal
kuuldav Fauna FM*. MC Kotu poolt juhitud jutusaade ei kannata võrdlust isegi Mölamaffia ega
Rahva Oma Kaitse parimate päevade saadetega ning Kaarel Piirimäe Eesti ajalooavangud (eriti
Lembitu kohta) polnud sugugi igavamad Hillar Palametsa Ajalootunnist või David Vseviovi
Müstilisest Venemaast.
Laupäeva hommikul jättis Kukk millegipärast kiremata. Igatahes juba keskpäeval võeti ühel
meelel ette üle 8 tunniseks ja enam kui 23 km pikkuseks kujunenud suusamatk ümber ja üle
Kuresoo. Mõned koerad, eriti matka lõpu poole, küll mõttes haukusid, aga karavan liikus
omasoodu hanereas turboteosammul ikka edasi, vahepeal küll ka natuke tagasi. Ühtegi looma
sohu maha ei jäetud. Tee peal kohati ka õige mitut Hobust, Kitse ja Hunti. Õiges suunas
liikumise eest hoolitses KPS (Kaupo Positioning System). Nii 10 km tuiskava raba etapi
ületamise eest võib teenetemärgi omistatada eelkõige Mammutile, kes ajaloo irooniana teatavasti
aastatuhandeid tagasi just kliima külmenemise pärast välja suri. "Kodus" ootas matkalisi vana
rasva peal liugu lasknud Konn ning "Lembitu Kuuse ja Anu Säärits", kes niigi läbi-ja-lõhki
matkalistelt veel viimased kommentaarid välja peksid. Südaööks valmis ka maitsev
sealihakonservimakaroniroog (kõik toidu(korra)d olid meil muide isevalmivad) ning iga üks sai oma osa
külakostiks toodud riigipirukast. Tähistati Kotu sünnipäeva, võeti leili ca 60'C saunas (uskuge
või ärge uskuge aga nii see oli), jaurati ning tühikarati niisama (lumme nt) nagu ikke juba
vanadele eestlastele kombeks oli.

Pühapäeva hommikul viidi läbi küll koristuslaupäevak, aga tõsiste metslastena peeti muidu ikka
puhkepäeva pidamise nõudest kinni. Tagasiteel tärkas mõttehiiglasel Mammutil pähe üks
järjekordne geniaalne idee: Fauna Sauna klubi asutada. Siinkohal olekski passlik lõpetada matka
igati kokkuvõtva Eesti rahvatarkusega: Kel janu, sel jalad!
Vaata ka Johannes Pääsukese Alter Ego pildireportaazi talimatkast Galeriis.
* FM - antud kontekstis mitte frequency modulation ega female, vaid
filosoofiline möla.

Fauna mängib saalijalgpalli
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05.02.2004
Faunal on ees ootamas kaks saalijalgpalli turniiri: 7. veebruaril Tallinnas Eesti Üliõpilaste
meistrivõistlustel ning 14. veebruaril Kuusalu SK Rada poolt korraldatud Loksa linna
saalijalgpalliturniiril.
Eeloleval laupäeval, 7. veebruaril, osaleb Fauna juba traditsiooniks kujunenud Eesti Üliõpilaste
meistrivõistlustel. Turniir toimub Tallinnas, Kristiine spordihallis. Fauna alagrupimängud
algavad kell 10:45, mil vastamisi asutakse IT Kolledzhi esindusega. Lisaks mängib Fauna
alagrupis Tallinna Tehnikakõrgkooliga (12:45) ning Audentesega (15:00). Kohamängud
jätkuvad kohe pärast alagrupimängude lõppu. Eelmistel aastatel ei ole Faunat väga suur edu
sellel turniiril saatnud, kusjuures aasta tagasi ei pääsetud
isegi alagrupist edasi.
Nädal hiljem sõidab Fauna Loksale, kus osaleb Kuusalu SK Rada poolt korraldatud turniiril
(turniiri info: http://www.hot.ee/jkskrada/ ). Vastased on aukartustäratavalt kõrge tasemega,
nende hulgas ka Kuusalu enda võistkond, kes eelmine aasta edukalt II liiga põhja/idatsoonis
vastu pidas ja ka sel hooajal sama kõrgel tasemel jätkab. Mängud algavad Fauna jaoks Loksal
kell 11.
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Fauna ei pääsenud alagrupist edasi
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10.02.2004
Järjekordsed Eesti üliõpilaste meistrivõistlused jalgpallis toimusid 7. veebruaril Tallinnas.
Järjekordselt osales turniiril JK Fauna esindus, koosseisus Arkadi (väravas), Tirts, Komondor,
Uriseja, Margus, Kait, Maiko, Taavi, Hannes ja Jaanus. Vigastuste ja haiguste tõttu oli seekord
siis nimeta meeste osakaal märkimisväärne.
Esimeses alagrupimängus alistati kindlalt IT Kolledzhi esindus 3:0 ning miski veel hilisemale
hävingule ei viidanud. Väravad lõid Komondor, Maiko ja Kait. Nagu hiljem selgus, oli see IT
Kolledzhile kõige väiksem kaotus, sest ülejäänud mängude tulemused olid neil 0:4 ning 1:7.
Teises mängus kohtus Fauna Tallinna Tehnikakõrgkooli meeskonnaga. Üldjoontes võrdselt
kulgenud mängus suutsid vastased ühe oma võimalustest edukalt ära kasutada, Fauna aga mitte
ning seis jäi 0:1. Viimases voorus pidi seetõttu Fauna kindlasti Audentese esindust võitma, kuid
selleks hetkeks oli nähtavasti jõud otsas ning vastu tuli võtta koguni 0:4 kaotus. Sellega jäädi
alagrupis kolmandale kohale. Väikest lohutust pakkus teadmine, et vastased olid tõepoolest
kõvast klassist: TTK tuli kogu turniiri võitjaks ning Audentes kolmandaks, kusjuures mõlemad
võistkonnad alistasid eelmisel aastal esikoha saanud TÜ JK Trauma.

Fauna esinduskoosseis edukas
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11.02.2004
Ülikoolide talvistel meistrivõistlustel jalgpallis läksid sel teisipäeval (10.02) omavahel vastamisi
Fauna I ja Fauna II. Tasavägist mängu jätkus kuni teise poolaja alguseni, mil esindusmeeskond
lõpuks ohjad enda kätte võttis. Lõppseis jäi 4:0. Fauna I püüdis sellega kinni Sõjakooli (kes
kaotas Tartu Ülikooli meeskonnale), kuid omavahelise mängu kaotus jätab Fauna ikka teisele
kohale.

Fauna sai Loksal neljanda koha
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16.02.2004
Loksa turniiril osalenud Fauna võistkond sai kokkuvõttes neljanda koha. Turniiri võitis
võistkond Kernu Kadakas.

Fauna talipäevad
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16.02.2004
Fauna talipäevad toimuvad sel nädalavahetusel 20-22 veebruar. Väljasõit Tartust kl. 17.00. Loe
edasi või lähem info laur.kelder@fcfauna.ee . Loodame südamest ilmavana peale, et planeeritud
talispordiüritused saaksid toimuda.
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Osavõtutasu on 100 krooni ja nagu ikka saab selle eest süüa ja magada. Osavõtutasu palun
maksta ennem üritust arvele:
Laur Kelder
1100801454
Kõikidel tulijatel palun sellest plaanist ka minu e-maili aadressile teada anda hiljemalt
neljapäeva õhtuks , sest siis on kergem süüa osta.
U
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Kaasa: magamiskott, suusad, taliriided, uisud, hokikepp, hokilitter, pinksireket, pinksipall, rätik
ja toidukauss ja lusikas!!
Ürituse kava :

U

U

Reede 20.02.04
17.00 Väljasõit
19.00 Saabumine ja pidulik päevade avamine koos lipu ja südamlikult lauldud hümniga ning
esialgsete toimkondade moodustamine.
19.15 Vajalikud toimetused töögruppides, mis hõlmavad endas sauna kütmist, toidu valmistamist
ning liuvälja (kui see on) lumest puhastamist jms.
20.30 Õhtusöök.
21.00 Toimkondade moodustamine järgmiseks päevaks ja male- ja Fifa 99 turniiri algus
22.00 Uus ja ennekuulmatu seltskonnamäng
23.00 kõik lähevad magama
Laupäev 21.02.04
09.00 Hommikusöök
10.00 "Fauna talimatk 2: Back with a vengeance!" - lühem, uncut ja ütlemata jahe matk
talvisesse loodusesse kelgutama.
13.00 Lõunasöök
14.00 Puuetega inimeste Jalgpallimatsh Vanad vs Noored.
16.00 Kiir- ja iluuisutamisvõistlus 2004. Kas keegi kukutab troonilt eelmise aasta meistri

Nugise?
18.00 Õhtusöök
19.00 Konna viktoriin.
21.00 Saun ja oleskelu.
24.00 Traditsiooniline ööseanss teemal: kuhu lähed Fauna?
Pühapäev 22.02.04
09.00 Hommikusöök
10.00 Hokimatsh - Sähvatus 585 vs. Pikne 666
11.30 Üldharivad ja mitte spordiga seotud olevad ettekanded.
12.00 Arutelu: Kus ja kuidas korraldada järgmise aasta Fauna talipäevad.
12.30 Lõunasöök ja seejärel lahkumine

Muudatused meistrikate ajakavas
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16.02.2004
Tähelepanu talviste meistrivõistluste huvilised. Tallinna mängude ajakavas on toimunud
muudatused, samuti on vahetatud staadion - selleks on nüüd A. Le Coq II kunstmuruväljak. Uue
ajakava leiate "Meistrikate" sektsiooni "Ajakava" jaotusest.

Talviste meistrikate 6. vooru tulemused on
üleval
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18.02.2004
Fauna esinduskoosseisul läks seekord kehvasti - kaotati 2:3 TÜ-le. Fauna II aga näitas
Lennukolledzhile, kuidas pall väravasse lendab, ning seda lausa üheksa korda järjest.
Lõppskooriks jäi 9:1.
Tallinnas peeti tagantjärgi 2. vooru ärajäänud kohtumine EBS - TPÜ, mis lõppes 3:3 viigiga.

Kodukal areneb ajaloo-osakond
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19.02.2004
TÜ Fauna kui võimas ning pika ajalooga asutus otsustas, et on rohkem vaja uurida ning
kajastada oma minevikku.
Sestap on "Klubiinfo" all menüüpunkt "Ajalugu" nüüdsest mahukam - sisaldades endas kahe
viimase hooaja mängude üksikasjalikku infot. Siinkohal ulatame südamlikud tänuavaldused
Karule, Parmule, Patuoinale ja kõigile teistele, kes aitasid infot koguda ja talletada. Eriti tuleb
tähelepanu juhtida 2002. aasta mängude kohta käivale infole, mida usinasti töötles sumisev
Parm. Jõudumööda on plaanis kanda sinna kõik Fauna mängud alates aastast 1999.
Teise olulise sammuna ajalooväravate avamisel võttis Fauna ette oma endiste liikmete
mälestamise. Nüüdseks on liikmete nimekirja kõrval avatud ka Topiste nimekiri, kuhu kantakse
kõik kunagi Faunat oma südames (või ekvivalentses organis) kandnud organismid, kes mingil
põhjusel on pidanud meid maha jätma. Surume kätt sisiseval madu-ussil, kes nimekirja haldab.

Lühidalt Fauna talipäevadest
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25.02.2004
Fauna talipäevad Võrumaal, Kergatsil olid nagu ikka eelkõige sportlikud ning meeleolukad, sel
aastal lisandus ka tuntav üldhariduslik osa. Saun, jäähoki, jalgpall, male ja viktoriin - mida veel
talipäevadelt tahta?
Reede õhtul alanud talipäevade võtmesõnaks kujunes kahtlemata uisutamine. Reede õhtune 5
tunnine tiigi lumest puhastamise operatsioon lõppes alles peale südaööd ning hokilahinguid
peetin nii laupäeval kui ka pühapäeval ning isegi traditsiooniline jalgpallimatsh "Tatid ja Ätid"
peeti tiigi lumest puhastatud jääl, mis annab ilmselt ka lumepuhastustööde ulatusest selge pildi.
Lumekoristuse pikalevenimine tähendas seda, et laupäevahommikuse matka algus venis ligi kaks
tundi kella 11-ni (kuna hommikune toimkond tahtis rohkem kui tunni uneaega saada) ning
kujunes pisut lühemaks kui kavandatud. Siiski suudeti ka selle lühikese ajaga metsa ära eksida
ning suurepärase sulalume abil metsas lumesõda pidada, et eksimine nii kole ei tunduks.
Laupäeval toimusid lisaks hokile ka traditsiooniliselt jalgpallimatsh, ettekanne ning viktoriin.
Ülipingelise "Tatid ja Ätid 2004" jalgpallimängu võitsid seekord seisuga 10:9 Ätid (Mudasireen,
Karu, Tigu, Konn, Nirk) ning viktoriini võistkond "Komeet" (Nirk, Mudasireen, Parm).
Ettekande teemal "Lumelaviinid ja nende alla jäämise vältimine ning mida siis teha kui juba oled

jäänud" pidas Tsükoloton. Kiiruisutamise meistritiitlid võtsid sel aastal üle Tigu ning Mirja.
Kiiruisutamise võistlus oli sel aastal vastuoluline, pakkudes närvikõdi (ülinapp finaal Tigu ja
Parmu vahel) ning dramaatilisust (tiitlipretendendi Vampiiri kaks üliefektset, kuid traagiliselt
ebaõnnestunud lendstarti poolfinaalis) vaheldumisi pingelangusega (naiste arvestuses võitis
ainus osavõitja Mirja, kes siiski osales pool-pool-finaalis meesloomade vastu poolfinaali
pääsemise nimel).
Nagu ikka toimusid laupäeval paralleelselt teiste üritustega ka male- ning Fifa99 turniir ja nagu
ikka jäid nendel turniiridel ka lõplikud võitjad selgitamata, kuigi pingelisi heitlusi peeti mitmeid.
Pühapäeval toimusid väga huvitavad ettekanded ka Mudasireenilt ning Röövtiirult ning väga
heaks paranenud jääoludes ka suurem hokimatsh, mille võitis "Alberta" nimeline kooslus (Tigu,
Nirk, Vampiir, Mudasireen, Madu-uss), kuigi hokimatshi lõpuks olid treenimata loomad juba nii
kurnatud, et veetsid enamuse ajast jää peal kõhuli.
Talipäevad olid toredad ning pikema ning emotsionaalsema ülevaate saab ilmselt kohalolnute
käest suuliselt. Ainsaks puuduseks ehk võib märkida, et puudu oli Fauna talipäevade raudvara,
Huumorituumik (kuigi pisut isehakanud, aga siiski imearmas) ning põhilised ööloomad (neid oli
siiski ka kohal, sest Teile ilmselt tuttavate plekist kaussidega kella viiene äratuskontsert
tagumistes tubades siiski toimus).

2004 MTÜ JK Fauna üldkoosolekul valiti
uus juhatus
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29.02.2004
22 osavõtjaga Fauna üldkoosolekul tehti kokkuvõte möödunud aastast ning kinnitati plaanid
järgmiseks aastaks ning valiti uus juhatus. Fauna juhatusse valiti järgmised faunakad...
Fauna juhatus 2004 aastaks (sulgudes on märksõnad kandidaatide tutvustavatest esinemistest):
2004 juhatus
Triin
Pomerants

(Fauna Female'i uue põlvkonna esindaja, Female'i
teadvustamine ülikoolis)

Lauri
Antalainen

(moodustada äriplaan, mitte lasta asju juhtuda vaid panna
juhtuma, side välisülikoolide võistkondadega)

Taivo
Kitsing

(Kassikakk: "kogemus avalikus sektoris ning ülikooli
haldusinstitutsioonides, Tallinna faunakad)

Taavi Annus

(kogemus, treenerina efektiivne infovahetus
võistkonnaga)

Rait Rodi

(suhtlus Ülikooli Spordiklubiga, uus juhatus valida õigel
ajal, et oleks võimalik juhatusel tegevust planeerida)

2004 aasta revidendiks valiti Mart Raukas.
Ülevaate juhatuse 2003 aasta tegevusest andis Kaupo Kohv. Aasta alguses püstitatud viiest
põhieesmärgist jäid kolm täitmata. Majandusaasta aruannet tutvustas Taavi Annus, misjärel see
ka liikmete poolt hääletusel kinnitati. Sama protseduuri läbis ka 2004 aasta eelarve, mis kinnitati
samuti hääletusel.
Järgnes juhatuse valimine ning sellega loeti üldkoosolek lõppenuks. Järgnesid meeskonna ja
naiskonna eraviisilised koosolekud.

Valga Warrioriga uuel hooajal uue hooga
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01.03.2004
Peatselt algaval hooajal kohtub TÜ Fauna taas tuttava võistkonnaga Valgast - FC Warrioriga.
Warrior oli '99 hooajal, mis oli Faunal esimeseks, kaasvõitleja EMV IV liiga lõunapiirkonnas,
ning lõpetati sõbralikult kõrvuti 3. ja 4. kohal. Samuti korraldas Valga klubi meeldejääva
Millenniumi Aastavahetuse matshi Faunaga, mille puhul sai Valga staadionile püstitatud ka
graniidist mälestuskivi. Sel pühapäeval on võimalik Valga Warriori mängimas näha ka Tartus
Fauna kodustaadionil! Eelmisel hooajal liiga võrra tõusnud ja tugevat noortetööd tegeva
Warriori hooaja plaanidest lugemiseks vajuta "Loe veel"...
Warriori koduks on ka sel hooajal Kungla kunstmurustaadion, kus faunakad ei ole veel
mänginud (kuigi kohtunikutööga seotud faunakail on väljakuga kogemusi). Uue hooaja eel
kulgevad Warriori ettevalmistused plaanipäraselt. Peetakse erinevaid sõpruskohtumisi ning
olemasolevasse võistkonda on registreeritud kolm uut mängijat ning lisaks kuni viis oma
kasvandikku noorematest võistkondadest. Veel võib mainida, et eelmise hooaja Fauna
keskväljamängija Kristjan Rõivassepp mängib algavast hooajast Warrioris. Valga Warriori
noortevõistkonnad osalevad kuues erinevas vanusegrupis, ning igal aastal leidub sealt täiendust
ka põhimeeskonda. Warriori võistkond koosneb tuleval hooajal 90%-st oma kasvandikest ning
mängijate sünniaastad jäävad põhiliselt vahemikku 88 kuni 81. Mõned mängijad on Warrior
pidanud ka loovutama - põhikoosseisust lahkus Tartusse JK Merkuuri Kaspar Rõivassepp.

Eelmisel hooajal saavutatuga jäädi üldjoontes rahule, kuid mängukvaliteeti ning -distsipliini
tahetakse veelgi parandada, eriti mängukindlust eduseisu hoidmisel. Samuti oli eelmisel hooajal
kohati probleemiks ka Faunale tuttav mure võistkonna kokku saamisel. Kõnekas fakt
mänguvormi kohta ka faunakate jaoks on Warriori eelmisel hooajal kindlus kodumängudes ühtegi kodumängu terve hooaja jooksul ei kaotatud. Ka EJL Aastavahetusturniiril jäi alagrupist
edasipääs vaid loetud sekundite kaugusele.
Eesmärgiks uuel hooajal on seatud lõpptabelis esimese kolme hulka saamine või
miinimumplaanina liigasse püsimajäämine ning positsiooni kindlustamine eeldades võistkonnale
tugevat järelkasvu.
Sel pühapäeval 7 märtsil kell 18.00 peab Valga Warrior hooaja-eelse sõpruskohtumise FC
Mäksa'ga Tartus Tamme kunstmuruväljakul.
TÜ Fauna soovib Valga Warriorile edukat ning põnevat hooaega!

Ülikoolide talvised meistrikad: võitja on
selgumas
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04.03.2004
Toimus järjekordne voor. Sellega on alagrupiturniir peaaegu lõppenud, jäänud on pidada vaid
üks mäng Tartu alagrupis: Sõjakool I - TÜ KK/Rahvaliit, mis 9. märtsi peale seoses Sõjakooli
viibimisega õppustel. Kliki lingil "Loe veel"...
Peale nimetatud mängu selgub ka lõplikult, kes Tartu alagrupist pääsevad finaalturniirile.
Tallinna alagrupimängud on läbi. Edasipääsejateks on SHI ja TPÜ. Õnnitleme ja ootame
kohtumist Tartus, finaalturniiril mis leiab aset 12. märtsil. Täpsema info saamiseks klõpsa
ülamenüüs "Meistrikate" alajaotust.
Tähelepanu: kõik finaalturniiri ajad on nihutatud tund aega ettepoole. Palume sellega arvestada.

TÜ Fauna karikavõistluste teises ringis.
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04.03.2004
Täna Tallinnas Eesti Jalgpalli Meistrivõistluste avamistseremoonial Eesti Näituste
Messikeskuses toimunud loosimisel sai TÜ Fauna juhuse tahtel otse teise ringi, kus vastaseks
loositi praegune Väikese Karika hoidja SK Tapa, kes võitis eelmise hooaja finaalmängu skooriga
7:1, mis tõotab Faunale palavat esimest karikamängu.
Loosimisel jäid osalejate arvu tõttu 8 võistkonda esimeses ringis vastaseta, nende hulgas ka
Tartu Ülikool Fauna. Seega pääsesime pimeda juhuse läbi otse teise ringi. Meie vastaseks peaks
tulema paari järjekorra numbriga 15 välja loositud vastaste omavahelise mängu võitja, kuid kuna
15-sse paari loositi SK Tapa ning vastaseks samuti tühi loos, on üks teise ringi kohtumistest
juba otsustatud. Kodulehe tiimi jaoks on hetkel lahtine millise võistkonna väljakul mäng
peetakse. SK Tapa oli eelmise hooaja Väikese Karikavõistluse parim, võites Kadrioru staadionil
peetud finaalmängus samuti Tartu võistkonda Välk 494 skooriga 7:1. Fauna peab oma esimeses
karikamängus võitma ilmselt tugevat vastast.
Üritusel tutvustati lühidalt kõiki võistkondi, kes meistrivõistlustel kaasa teevad. Esi- ja
Meistriliiga võistkondade esindajad tutvustasid lähemalt oma hooaja plaane ja ootusi. Kuna
Tartust on nüüd jälle üks võistkond - JK Merkuur - Meistriliigas, siis leidis mainimist ka Tartus
valitsev väljakute puudus, ning loodeti koostöös linnavalitsusega probleemile lahendust. Samuti
mainiti üritusel ära ka Fauna selle hooaja unistuste sõprusmäng, kus kohtutakse Eesti meistri FC
Floraga, mis on käesoleva hooaja "Võim ja Vaim" ürituse sisuks.
Samas aset leidnud traditsiooniline Presidentide Karikas 2004 nimelise penaltitelöömisvõistluse
võitis Tallinna "Levadia II" esindus.

Roosna-Alliku SK: lääs või lõuna...

17B

10.03.2004
Roosna-Alliku klubi, kes eelmisel aastal neljanda liiga lõunapiirkonna esimeseks tuli, ei ole veel
kindel kas mängida tuleb lääne- või lõunapiirkonnas. Kuna III liiga piirkonnad on veel lahtised
võidakse Roosna-Alliku sinivalged asetada ka läänepiirkonda, mis klubi esindaja arvates
sobikski meeskonnale paremini.
Eelmisel hooajal tõi Roosna-Allikule võidu hea vorm kodumängudes ning erinevalt teise koha
võistkonnast kindlad võidud tabeli alumiste üle. Mängijate osas Roosna-Allikul käesoleval
hooajal eelmisega võrreldes muudatusi ei tule. Tegelikult on võistkonna koosseisu, kellega
Fauna 2000 aastal üleminekumänge mängis, lisandunud vaid 4 kuni 5 uut mängijat. Roosna-

Alliku klubil on ka järelkasvuvõistkond, mis osaleb oma vanuseklassi meistrivõistlustel, jäädes
esialgu küll eelmisel aastal eelviimasele kohale, kuid töö selles liinis jätkub.
Roosna-Alliku SK on selle hooaja eesmärgiks seadnud kolmandasse liigasse püsimajäämise ja 5
esimese hulka tuleku. Koduväljakuks on Roosna-Allikul sama väljak, millel ka Fauna on
mänginud, kuid hooaja teisest poolest loodetakse valmis saada uus kapitaalremondi läbinud
muruväljak.
Roosna-Allikul on tegev ka naiste-võistkond ehk fiimeil. Esialgu küll liigas ei osaleta, kuid
sõprusmäng Fauna Female-ga oleks naistevõistkonna treeneri sõnul vägagi teretulnud.
TÜ Fauna soovib omalt poolt Roosna-Alliku spordiklubile edu uuel hooajal!

Meistrikad võitis Tallinna
Pedagoogikaülikool
18B

15.03.2004
12. märtsil Tartus Tamme staadionil peetud Eesti üliõpilaste I talijalgpalli meistrivõistluste
finaalturniiril võidutses Tallinna Pedagoogikaülikooli meeskond. Tartu Ülikooliga peetud
finaalmängu normaalaeg jäi viigiseisu 3:3, otsustavates penaltites olid tallinlased 3:1 täpsemad.
Turniiri favoriidiks peetud Sotsiaal-Humanitaarinstituudi meeskond tuli kolmandaks, võites
KVÜÕA Kõrgemat Sõjakooli 1:0.
Parima väravaküti tiitli sai endale Stepan Tshernousov (SHI) 16 väravaga. Sama palju väravaid
lõi turniiri jooksul ka Lauri Kiviloo (KSK), kuid otsustavaks muutusid finaalis löödud väravad.
Parim väravavaht oli Maksim Efremkov (SHI). Turniiri parimaks mängijaks tunnistati Eesti
koondislane Liivo Leetma (TPÜ). Oktoobris jalgpalliklubi TÜ Fauna eestvedamisel alanud
turniiril osales 16 kõrgkoolide võistkonda. Väravate löömisega said hakkama 103 tudengit ja
kokku löödi 316 väravat.
Üliõpilaste meistritiitli, võidukarika ja esikohamedali võitsid täna Tallinna Pedagoogikaülikooli
jalgpallurid koosseisus Mart Kase, Andres Reimand, Indrek Siska, Kristjan Saar, Marek Kalvi,
Ravo Vaga, Liivo Leetma, Marko Mitt, Silver Tiks, Martin Reimann ja Ahti Voosalu.
Üliõpilaste meistritel on õigus esindada Eestit II Euroopa Ülikoolide jalgpalli meistrivõistlustel
Poolas Wroclawis 4.-12. juulini 2004. Mais toimuvatel XX SELLi mängudel Soomes Tamperes
on kavas minijalgpall. Kindlasti on jalgpall ka üliõpilaste suvemängudel Käärikul 25.-27. juunini
üks põhialasid.

EASL

Hooaeg algab 1 mail.

19B

22.03.2004
III liiga lõunapiirkonna hooaja avalöök toimub 1 mail kell 15.00. Tartu Ülikool Fauna kohtub sel
päeval Tartu Tamme kunstmuruväljakul Koeru SK võistkonnaga. TÜ Fauna algava hooaja
esimeseks vastaseks on valitsev Eesti Meister FC Flora, kui mängitakse iga-aastase "Võim ja
Vaim" karika peale, mille eelmisel aastal Fauna võitis mängus FC Toompea vastu...
Fauna esimeste Eesti Karikavõistluste avalöök tehakse peale III liiga 3. vooru kohtumisi 19 mail.
Fauna esimene liigamäng võõrsil peetakse Põltsamaa JK vastu. Tartu Ülikool Fauna hooaja
kalendri koos tabeliga loodame lähipäevil kodulehe "Hooaeg" lingi alla paigutada.

Põltsamaa JK loodab kolmandasse püsima
jääda.
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23.03.2004
Kuigi eelmise hooaja teise ringi kohtumistes mängis Põltsamaa JK treeneri hinnangul veidi alla
võimete, loodetakse käesoleval aastal kindlamalt mängida ning on eesmärgiks seatud saavutada
lõunapiirkonnas maksimaalselt kolmas koht. Samas tunnistati, et rahule jäädakse ka
positsioonidega, mis võimaldavad vältida üleminekumänge neljandasse liigasse...
Traditsiooniliselt valge-musta kombinatsiooniga särkides jätkab algaval hooajal Põltsamaa JK
varasemale sarnase koosseisuga, nimetades suurima muutusena keskkaitsja positsioonilt
võrkpalli juurde siirdunud kaitsemängijat. Põhiväravavahi kohatäitja on veel lahtine, kuna sel
aastal lisandus võistkonda uus väravavaht, kelle abiga loodetakse treeneri sõnul võistkonda
kogemusi juurde tuua. Ka sel hooajal mängitakse kodumängud Põltsamaa staadionil, kus
kevaditi tehakse ka korralikud hooldustööd, et väljak hooajale vastu peaks. C-klassis noorte
meistrivõistlustel mängivat järelkasvuvõistkonda omava Põltsamaa JK nimekirjas on ka A ja B
klassi noored. Sel hooajal on Põltsamaa JK duubelmeeskonnana registreeritud neljanda liiga
võistkond Võhma "Olümpia".
TÜ Fauna soovib omalt poolt Põltsamaa jalgpalliklubile edu uuel hooajal!

Fauna treeningmängud ja laager
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25.03.2004
Fauna hooajaeelne ettevalmistus käib täie hooga. Viimase paari nädalaga on peetud muuhulgas
kolm treeningmängu. Kaks mängu on kaotatud (Välk 494 ning Valga FC Warriori vastu), üks
võidetud (Fauna ajaloo esimese vastase FC Reaali esinduse üle). Mängud on muuhulgas
kulgenud erinevate mängijate erinevatel positsioonidel proovimise tähe all. Kolmes mängus on
väljakul käinud 23 erinevat mängijat. Iga mänguga on mängupilt ilusamaks läinud ning hooaja
alguseks peaks meeskond juba heas löögihoos olema.
Algaval nädalavahetusel suundub Fauna treeninglaagrisse, seekord Alatskivile. Juba
traditsiooniks saanud hooajaeelne ettevalmistav laager lubab palju higi ja vaeva (ning ilma tõttu
kindlasti ka pori ja vett). Väljasõit on seekord Atlantise parklast kell 17:30.

Tarvastu tõuseb II liigasse!
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02.04.2004
Eesti Jalgpalli Liit teatas täna, et FC Valga II võistkonna Eesti Meistrivõistlustest loobumise
tõttu tõuseb Tarvastu JK Eesti MV II liiga Lääne/Lõuna piirkonda. Edasi on lükatud II liiga I
vooru (4 aprill) kohtumine. Milline võistkond hakkab mängima meie liiga piirkonnas on
kodulehe toimetusele hetkel teadmata.

Viljandi Päästeteenistus koondab ridu
rünnakuks
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03.04.2004
Viljandi Päästeteenistuse meeskond, mis algusaegadel koosnes vaid Päästeteenistuse töötajatest,
võib ka praegu arvestada umbes viie Päästeteenistuse töötajast mängija teenetega. Algavaks
hooajaks lubati tagasihoidlikult püüda kindlustada omale kolmanda liiga koht ka järgmiseks
aastaks ning heaks tulemuseks loetakse esimese kolme hulka tulek.
Nagu ilmselt enamus võistkondi (kui välja arvata Fauna, kes kaalub kergeid värvimuudatusi

särkidel), nii ka Viljandi jätkab algaval hooajal sama värvi (punastes) särkides ning ka väljakuks
jääb sarnaselt eelmisele aastale kunstmuruväljak, mis asub Fauna jaoks tuttava Viljandi
murukattega väljaku kõrval, kus toimus aastal 99 ka Fauna seni kaartiderohkeim mäng. Sel aastal
sai Viljandi PT kaubale viiendas liigas palliva JK Kaitseliit'ga, kes sama väljakut koduväljakuna
kasutab, ning koos organiseeritakse kunstmurule värvitud jooned, eelmise aasta kipsisegu
asendama.
Mängijate osas on samuti aset leidnud mõningad muudatused. Eelmisel aastal mänginud
kogemustega väravavaht Rain Vessenberg siirdus mängima Tallinna Elioni võistkonda. Samas
on võistkonna ridu täiendama asunud endine Viljandi Tuleviku mängija Heikki Talimaa ning
täiendusi on saadud ka Tarvastu JK võistkonna arvelt. Kui lisada sinna juurde võimalus kasutada
kuni viit noormängijat võib arvata, et Viljandi võib arvestada hooajaks kompaktse ning
mitmekülgse meeskonnaga.
TÜ Fauna soovib Viljandile omalt poolt edukat hooaega nii III liigas kui ka Eesti Meistriliigas.

Tarvastu asemel Võhma
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06.04.2004
Vastavalt Eesti Jalgpalli Liidust laekunud informatsioonile osaleb algaval hooajal III liiga
lõunapiirkonnas Võhma linnameeskond, kes saab koha II liigasse tõusnud JK Tarvastu asemele.
Võhma oli teatavasti Fauna vastane ka möödunud hooajal ning tulemuseks oli üks võit ja üks
kaotus.

Fauna kohtub FC Flora ja FC Toompeaga
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06.04.2004
30. aprilliks planeeritud sõpruskohtumine FC Flora Tallinna ja TÜ Fauna Tartu vahel on võtnud
turniiri mõõtmed - ürituse "Võim vs Vaim" raames korraldataval miniturniiril osaleb lisaks
eelpool nimetatud meeskondadele ka FC Toompea, neljal eelmiselgi aastal TÜ Faunaga mõõtu
võtnud suures osas poliitikutest koosnev võistkond.
"Jalgpallilahingu "Võim vs Vaim" näol on tegemist olnud põhimõttelise vastuoluga: kumb siis
ikkagi on üle, kas Võim riigivalitsejate näol või Vaim tudengite näol," sõnas ürituse

peakorraldaja Sten Klaasen. "Esimesel, 1999. aastal jäid peale Võimu esindajad, järgmisel
kolmel aastal on edu saatnud Vaimu. Lisaks astuvad seekord Fauna ja Toompea kui jalgpalli
Vaimu esindajad vastu ka jalgpalli Võimule FC Flora näol. Vaatamata oma lühikesele ajaloole
on Võim vs Vaim juba praeguseks kujunenud Ülikooli Kevadpäevade oluliseks, suure
publikumenuga osaks."
“Võim vs Vaim” on mittetulunduslik heategevusüritus, mille eesmärgiks on kaasata sõltumata
huvist jalgpalli vastu spordiüritusse nii mängijate kui publikuna kõikvõimalike erinevate
ühiskonnagruppide esindajad ja isiksused. “Võim vs Vaim” on traditsiooniliselt olnud riiki ja
ühiskonda, sel aastal ka profisportlasi, amatööre ja tavainimesi lähendav üritus. Et jalgpallipidu
toimub Ülikooli Kevadpäevade raames, on sihtgrupiks üliõpilased, ent samas on üritusele
oodatud ka koolilapsed, pensionärid ja teised ühiskonnaliikmed, keda paelub jalgpall või lihtsalt
üritusega kaasnev melu.
Tänavuaastane “Võim vs Vaim”, mis toimub päev enne Euroopa Liiduga ühinemist, on mõeldud
ühinemist tähistava pidustuse ja eestimeelse üritusena. "Eelkõige soovime propageerida
sportimist ja arendada spordi- ja jalgpallikultuuri," tutvustas Klaasen ürituse peaeesmärke.
"Soovime sisustada noorte ja laste vaba aega, soovime luua tugevamat inimestevahelist sidet ja
läbikäimist meie ühiskonnas ning lõbusa rahvaürituse läbi süvendada eestlus- ja
kokkukuuluvustunnet."
Igal aastal on üritusele kutsutud avalikkusele tuntud inimesi, kes on üritusel ka ise aktiivselt
kaasa löönud. Eelmisel aastal olid võistkondade juhendajaiks ja ühtlasi ürituse patroonideks
Riigikogu spiiker Ene Ergma ja FC Flora president Aivar Pohlak. Pallilahingut kommenteeris
tuntud meelelahutaja Mart Mardisalu. Üle-eelmisel aastal avas ürituse pidulikult kõne ja palli
lahtilöögiga haridusminister Mailis Rand. Eelneval kahel aastal austasid oma kohalolekuga
üritust Tartu Ülikooli rektorid Jaak Aaviksoo ja Peeter Tulviste ning linnapea Andrus Ansip.
Lisaks on FC Toompea meeskonna ridades löönud üritusel kaasa mitmed tuntud isikud, näiteks
praegune peaminister Juhan Parts, ministrid Meelis Atonen, Ken-Marti Vaher ning Allar Jõks,
Eiki Nestor, Tõnis Lukas, Indrek Kannik, Aaro Mõttus, Tarmo Lehiste jpt.
Publik ei ole üritusel „Võim vs Vaim“ kunagi olnud pelgalt pealtvaataja rollis. Mängu
vaheaegadel on toimunud võistlused penaltilöömises, köieveos ja pallikandmises, millest kõik
soovijad saavad osa võtta. Lisaks on jagatud auhindu ergutuslausete, kostüümide ja muu
huvitava eest. Seda ja palju muudki huvitavat on korraldajatel plaanis pakkuda ka sel aastal mängu vaheajal ning lõpus loositakse pealtvaatajate vahel välja hulgaliselt auhindu ja meeneid.
Et tegu saab olema tasuta üritusega, prognoosib Klaasen Tartu Ülikooli staadionile täismaja ehk
2000 inimest, mis oleks ilmselt viimase kümnendi publikurekord Tartus.
Ürituse ajakava 30. aprillil:
15.00 “Võim vs Vaim vol. 5” avamine
15.05-15.35 TÜ Fauna – FC Flora 1x30 minutit (jalgpallivaim vs jalgpallivõim)
15.40-16.10 FC Toompea – FC Flora 1x30 minutit (riigivõim vs jalgpallivõim)
16.10-16.30 Vaheaeg üritused, loosimine
16.30-17.00 FC Toompea – TÜ Fauna 1x30 minutit (võim vs vaim)
17.00-17.10 Lõpetamine, loosimine.

Fauna treeningmängud ja treeningud
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12.04.2004
Fauna pidas pühapäeval, 11. aprillil juba traditsiooniks muutunud hooajaeelse kontrollmängu
Viljandi PT-ga. Viljandi kunstmuruväljakul peetud kohtumises olid vastased selgelt aktiivsemad
ning osavamad ning Faunal tuli seetõttu vastu võtta 1:4 kaotus. Hooaja eel on veel palju
parandada.
Järgmised treeningmängud on ees ootamas tuleval laupäeval, mil Fauna osaleb Põlva FC
Lootose poolt korraldataval miniturniiril Krootuse Cup. Vastasteks on JK Mäksa, Tabasalu PK
ning FC Lootos.
Fauna treeningajad on alates sellest nädalast järgmised: esmaspäeval ja kolmapäeval kell 18:30
Ülikooli staadioni harjutusväljakul ning teisipäeval ja neljapäeval kell 20:30 Tamme staadionil.

Fauna jäi Krootuse Cup'il kolmandaks
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17.04.2004
Fauna osales Põlva FC Lootose poolt korraldatud miniturniiril Krootuse Cup. Vastaseid oli
kolm: JK Mäksa, FC Warrior ning FC Lootos. Mängiti 2x30 minutit.
Esimene mäng JK Mäksa vastu algas küllaltki ebaõnnestunult ning üsna kiiresti jäi Fauna 0:2
kaotusseisu. Teisel poolajal mäng paranes, kuid vastuväravad jäid löömata ning vastu tuligi
seega võtta kaotus. Teine mäng FC Warriori vastu algas palju rõõmsamalt: Mängu esimese
rünnaku realiseeris pärast umbes kuut-seitset õnnestunud söötu tsenderdusest löödud väravaga
Shaakal. Vastased ei jõudnud palli puudutadagi. Avapoolajal oligi Fauna domineeriv pool ning
löödi veel kaks väravat (väravad Shaakalilt ja Tikult). Teisel poolajal lasti kaks väravat vastu
lüüa ning seis jäi 3:2. Viimases mängus jäi Fauna FC Lootose vastu jällegi 0:2 kaotusseisu ning
midagi head ei paistnud veel teise poolaja keskelgi. Siis aga lõi värava Kärbes ning viimastel
mängu sekunditel nurgalöögijärgses olukorras tabas ka Shaakal (ette rutanud väravavahi Kaani
söödust!) ning mäng jäi viiki. Rahututele ja rahulolematutele fännide hordidele tuleb rahustuseks
meelde tuletada, et tegemist oli treeningturniiriga, mis tõi kaasa ka mitte kõige tugevama
koosseisu kasutamise kõikides mängudes.

Uuenenud koosseisuga Pärnu Pataljon püüab
II liigat.
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23.04.2004
Sel hooajal uue treeneriga alustav Pärnu Pataljoni Jalgpalliklubi eesmärgiks on pääseda II
liigasse ning sinna püsima jääda. Pärnu Kalevi staadionil palliva meeskonna ridu täiendavad sel
hooajal ka noored mängijad ning hooajale minnakse vastu suhteliselt uue koosseisuga.
Kuigi klubi otseselt noortetööga ei tegele on sõlmitud koostoleppeid erinevate noortetööd
tegevate Pärnu klubidega, ning toetatakse moraalselt ning ka finantsiliselt noorte jalgpallurite
arengut Pärnus.
Sel hooajal on Pärnu Pataljoni jalgpallimeeskonna uus treener Märt Siigur. Klubi esindaja veel
küsimustele hooaja vormi kohta vastates meeskonnale kindlat hinnangut ei andnud, kuid arvas,
et kindlasti ollakse kiiremad ning tehniliselt tugevamad just eesliinil ning keskväljal ning
tagaliinil loodetakse eelkõige just pikemaajaliste mängijate kogemustele. Meeskonna pink on
võrreldes varasemat aastatega pikenenud ning seetõttu ka tase ühtlustunud ning annab treenerile
suuremad valikuvõimalused.
Rohelise-mustaga särkides pärnakad on üldisemaks eesmärgiks seadnud pääsu II liigasse ning
eelmisel aastal III liigas saavutatud III koht oli klubile üldjoontes rahuldav. Pärnu meeskonna
eesmärgiks on olnud lisaks saavutustele ka mängu nautimine leides sellest olulist motivatsiooni
jätkamiseks.
III liiga 2004 lõunapiirkonnas peaksid võistkonnad enamuses juba tuttvad olema, kuid klubi
esindaja sõnul võib FC Elva kui hetkel neile tundmatu suurus osutuda raskeks vastaseks.
TÜ Fauna tänab Pärnu Pataljoni intervjuu eest ning soovib edu algaval hooajal.

Võim vs. Vaim vol. 5
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26.04.2004
Fauna ootab kõiki jalgpalli- ja muidusõpru juubeliüritusele Võim vs.
Vaim, mis toimub juba viiendat aastat järjest!
Aeg: 30. aprill 2004, kell 15:00

Koht: TÜ Staadion (Staadioni 21, Tartu).
Sissepääs: tasuta.
Võta kaasa: hea tuju, pasun ja palju sõpru.
Riidesse pane: ennast ägedalt, sest parimad fännid ja parimad kostüümid saavad auhinnatud!
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pole erand. Lisaks Toompeale ja Faunale võistleb sel aastal pallimurul ka mitmekordne Eesti
meister FC Flora . Ürituse patroonideks on, nagu ikka, tuntud tegijad Eesti poliitiliselt ja
kultuuriliselt maastikult. Oma lühikese ajaloo jooksul on Võim vs. Vaim muutunud Tartu linna
populaarseimaks jalgpalliürituseks, mis täidab TÜ Staadioni alati peaaegu pilgeni.
HU

UH

Mida sel aastal näha saab?
Senise hariliku jalgpallimatshi asemel näeme seekord miniturniiri. Osalejateks on FC
Toompea, FC Flora ja TÜ Fauna . Kõik meeskonnad mängivad omavahel ühe 30 minutilise
mängu.
Üritust toetavad moraalselt - matroon Carmen Kass, treener Arno Pijpers, kommentaator
Mart Mardisalu , osavad Flora jalgpallurid, võimukad Toompea tegijad.
Tsink Plekk Pang pakub sooja sööki ja külma jooki kogu ürituse kestel.
Mängudevahelistel vaheaegadel toimuvad üritused publikule - võistlused ja loosimised, mille
käigus paisatakse massidesse rohkelt auhindu.
Pane ennast ägedalt riidesse, sest parimad fännid ja kostüümid saavad auhinnatud! Dress
code: Fauna toetajale loomakostüümid (näiteks lõvi, säga, tuvi), Flora toetajale taimekostüümid
(näiteks kartul, tomat, ranniksekvoia), Toompea toetajale valitsejakostüümid (näiteks kuningas,
diktaator, poliitik). Oodatud on aga KÕIK VAIMUKAD KOSTÜÜMID. Rahumeelne
mõõduvõtt erinevate leeride fännide vahel on lubatud.
Kohal on telesarja Meeletu Maailm võttegrupp.
Tuju hoiab kõrgel ansambel Roheline Raamat.
Ürituse ajakava:
15.00 “Võim vs Vaim vol. 5” avamine
15.05-15.35 TÜ Fauna – FC Flora 1x30 minutit (Loom vs. Taim)
15.40-16.10 FC Toompea – FC Flora 1x30 minutit (Võim vs. Taim)
16.10-16.30 Vaheaeg üritused, loosimine
16.30-17.00 FC Toompea – TÜ Fauna 1x30 minutit (Võim vs. Vaim)
17.00-17.10 Lõpetamine, loosimine, autasustamine
Kohtumiseni 30. aprillil,
TÜ Fauna

FC Flora võitis karika!

30B

30.04.2004
"Võim ja Vaim" rändkarikas liikus nüüd Tallinnasse kuna täna Tartu Ülikooli staadionil
toimunud üritusel võitis FC Flora TÜ Faunat põnevas mängus 1:0 ning FC Toompead 5:0 ning
võitis seega turniiri...
Traditsioonidega mängu Fauna vs. Toompea võitis seekord FC Toompea seisuga 3:2, mis jättis
Fauna turniiril viimaseks.
Meelelahutusüritused kulgesid meeleolukalt ning loositi välja hulgaliselt auhindu sponsoritelt.
Täname ürituse suursponsoreid Tartu Ülikooli Üliõpilasesindust ning Lõunakeskust ja
meeleolu loonud ansamblit "Roheline Raamat".

Fauna alustas liigahooaega kaotusega

31B

01.05.2004
Fauna esimene liigamäng peeti 1. mail Koeru SK vastu Tartus Tamme staadioni
kunstmuruväljakul. Ilm oli ilus ning väljak väga heas seisukorras. Pealtvaatajaid oli 40. Kohtunik
Ivan O'Konnel-Bronin.
Fauna alustas algkoosseisus Kaan, Tiku, Uriseja, Koaala, Mudasireen, Komondor, Mesilane,
Kärbes, Kassikakk, Leopard ning Shaakal. Esimene poolaeg möödus võitlusliku heitluse tähe all.
Skoori avasid umbes 20-minutilise mängu järel siiski vastased. Äärelt karistuslöögist antud
tsenderdus maandus täpselt umbes viie meetri kaugusel väravast Koeru ründaja jalal, kes suunas
palli värava poole. Kuigi Kaan esimese ürituse tõrjus, põrkus pall täpselt samale ründajale tagasi,
kes palli võrku lükkas. Fauna üritused jäid paraku kõik üritusteks.
Teisel poolajal oli Fauna juba selgelt aktiivsem pool. Vahetustest sekkusid mängu Ürgveis,
Naarits ja Nugis. Korra tabas Kärbes nurgalöögijärgses olukorras ka latti; head võimalused olid
teistelgi mängijatel. Mida aga ei tulnud oli värav. Lisaks tuleb miinuspoolele kanda Shaakali ja
Koaala vigastada saamine. Mäng lõppeski tulemusega 0:1.

FC Elva uues kodus

32B

03.05.2004
FC Elva täitis eelmisel hooajal seatud miinimumülesande tõusta kolmandasse liigasse, kuid oleks
tahtnud saada trofeede kappi ka neljanda liiga piirkonna esikoha tiitlit. Viimase mänguga esikoha
ära andnud FC Elva loodab sel aastal vigu vältida ning tõusta Eesti MV II liigasse...
Kuigi eesmärgid seatakse suured tunnistab FC Elva, et nende saavutamine ei pruugi olla kerge.
Kolmanda liiga tugevaimate konkurentidena nähakse eelkõige Pärnu ja Viljandi võistkondi.
FC Elva pikemaajaline eesmärk on saada Eesti meistrivõistlustel tugevaks Meistriliiga tasemel
tegijaks ning selle saavutamise võtmena nähakse eelkõige noortetööd. Praegu mängib Eesti MV
FC Elva neli noortevõistkonda ning lisaks sellele on V liigas ka 16. aastaste poiste võistkond. V
liiga meeskonnast võib vajadusel kasu olla ka III liigas, sest V liiga tiimi mängijaid võidakse ka
seal kasutada.
Puna-valge-rohelisi vorme kasutav FC Elva jaoks on sel hooajal uus ka kodustaadion.
Mängitakse Elva linnastaadionil, mis on nüüdseks läbinud korraliku remondi (eelmine
kodustaadion oli Tartu Sepa tänava staadion, mis on ka Fauna kodustaadioniks olnud).
Olulisi muutusi mängijate hulgas FC Elva treener välja ei tahaks tuua, kuna jalgpallis ühele
mängijale loota ei saa, vaid eelkõige loeb meeskonna vorm. Siiski on lisandunud eelmise aastaga
võrreldes mängijaid Viljandi Tulevikust (Marek Naaris), JK Merkuurist (Risto Kivisikk, Norbert
Hurt) ning JK Olümpicust (Marko Kaarde).
TÜ Fauna soovib FC Elvale edukat hooaega ning loodame, et peagi saame lugeda ka FC Elva
uut valmivat interneti kodulehekülge.

Ennustusvõistlus

33B

06.05.2004
Ka sel hooajal on kõik huvilised oodatud ennustusvõistluses osalema. Seekord Fauna omaette
võistlust ei korralda, vaid kasutame kõik Soccerneti pakutavat võimalust. Fauna esilehele on
ilmunud ka ennustusvõistlust tähistav ikoonike. Kui veab, saab ennustusvõistluse võitja ka
auhinna, läbirääkimised praegu käivad.
Ennustusvõistlus asub siin .
HU

UH

3. vooru ajakavas muudatus

34B

09.05.2004
Seoses Tammelinna päevadega on TÜ Fauna - Roosna-Alliku SK vaheline mäng lükatud
pühapäevale. Uus aeg on: 16. mai kell 12:00.

Fauna karikamäng toimub Tapal

35B

10.05.2004
Fauna esimene karikamäng saab toimuma tiitlikaitsjaga Tapa staadionil 19 mail kl. 18.00.
Esimese vooru tulemused (kus Fauna teatavasti loosi tahtel vastaseta jäi) on järgmised...
JK Olympic Tallinn – JK Voka

0–7

JK Trans Narva II – Pärnu Pataljoni JK

4–0

Välk 494 Tartu – Ajax TMT Tallinn

3–0

FC Joker Raasiku – Ajax Veteranid Tallinn

1–3

FC Concordia Audentes Tallinn – JK Piraaja Tallinn

-:0

FS Junior Maardu – Flexa Aseri

6–4

Kompanii Märjamaa – Nõmme Kalju II

2–3

Seoses mängu kohtuniku eksimusega ja Väikeste karikavõistluste juhendi mittetäitmisega
mängitakse kohtumine F.C.A. Estel II Tallinn – Rapla JK Atli uuesti. Kohtumine toimub
10. mail kell 19.00 FC Ajaxi kunstmuruväljakul.
Eesti 2004.a väikeste karikavõistluste 1/8-finaalides 19. mail kell 18:00 kohtuvad:
U

JK Voka - FC Toompea, Voka staadionil
Kehra Tempori - Keskerakonna JK Tallinn, Kehra linnastaadionil
FC Tarkon - JK Trans Narva II, Tartu Sepa tn staadionil
Välk 494 Tartu - Ajax Veteranid Tallinn, Ülenurme staadionil
JK Piraaja - FS Junior Maardu, A. Le Coq Arena kunstmuruväljakul

U

Nõmme Kalju – Ajax-93 Tallinn / Rapla JK Atli võitja, Hiiu kunstmurustaadionil
FC Nimeta Tallinn - Nõmme Kalju II, A. Le Coq Arena kunstmuruväljakul
SK Tapa – Tartu Ülikool Fauna, Tapa staadionil

Loomad Soomes

36B

21.05.2004
Fauna meeskond on praegu Soomes SELLi mängudel (SELL = Soome, Eesti, Läti, Leedu),
esimese mängu võitsime 4:3 Vilniuse Ülikooli vastu (keda peetakse favoriitideks). Väravad Tiku
(2), Ürgveis ja Shaakal. Fauna võitis ka teise mängu, mis oli Tampere Ülikooli vastu
(tulemusega 7:1, väravalööjaid oli palju:)) ning kolmanda mängu mingi Läti ülikooli vastu
(skoor 3:0, väravad Tiku (1 penaltist, 1 mängust) ja Shaakal). Järgmisena võideti Helsinkit 2:1,
poolfinaalis tuli kahjuks vastu võtta kaotus 5:2 Läti Kaitsekolledzhi vastu. Lõpptulemuseks
kolmas koht.

Fauna kaotas Elvale

37B

29.05.2004
Kolmapäeva õhtul peetud mängus tuli Faunal vastu võtta kaotus FC Elva II-lt. Ilm oli meeldiv
ning ka pealtvaatajaid oli mõnikümmend.
Fauna algkoosseis: Kaan, Uriseja, Kassikakk, Koaala, Mesilane, Tiku, Kärbes, Komondor,
Pankrott, Röövtiir ja Alligaator. Peagi muutus koosseis veelgi, sest vaid paarikümne minuti järel
tuli välja vahetada Koaala ja Röövtiir, keda asendasid Nugis ja Madu-uss. Teise poolaja lõpus
vahetas Madu-ussi omakorda välja Patuoinas.
Mäng oli küllaltki ühepoolne, vastased realiseerisid esimesel poolajal mitmed oma võimalused
meisterlikult (kaks väravat löödi peaga ilusatest tsenderdustest). Poolaeg oli 0:3. Teise poolaja
keskel lagunes Fauna mäng peaaegu täielikult ning skoor oleks võinud olla veelgi suurem kui
lõpuks kujunenud 0:6.

Fauna ebaõnnestumised said jätku

38B

29.05.2004
Laupäevases mängus Pärnu Vaprus II vastu tuli vastu võtta veel üks kaotus, seekord napi
tulemusega 1:2.
Kodumängus Tamme staadioni kunstmurul oli ilm kuiv (teisel poolajal veidi tuuline) ning
pealtvaatajaid paarkümmend. Fauna algkoosseis oli jällegi tavalisest erinev. Rõõmuga tervitasid
Faunakad kaitses pärast pikemat vigastust come-backi teinud Parmu, kes võttis keskkaitses koha
sisse koos Madu-Ussiga. Lisaks alustasid Mesilane, Nugis, Komondor, Tiku, Kassikakk, Kärbes,
Mudasireen ning hetkel veel nimeta Siim (esmakordselt Fauna eest platsile asunud mängija).
Mängu algus oli kurvalt traditsiooniline - mõneminutilise mängu järel tuli Kaanil pall võrgust
välja korjata, kui vastase maad mööda veerenud löök taha nurka sisse läks. Seejärel Fauna kosus,
üsna kiiresti sai Fauna väikese territoriaalse ülekaalu ning surve tagajärjel õnnestus loomadel ka
värav lüüa. Mesilase ilusa diagonaalsöödu võttis rinnaga kastis alla Siim, kelle löögile sai
vastaste väravavaht küll näpud vahele, kuid palli eemale tõrjuda ei suutnud. Enne kui ta
väravasse kukkus, jõudis jaole veel Kärbes, kes palli paarikümnelt sentimeetrilt tühja väravasse
lükkas ning värava enda nimele kirja sai.
Poolaja lõpus tabas Faunat aga valus kaotus - palli pärast võitlusse sööstnud keskvälja valitseja
Kassikakk vigastas põlve ning tema asemele pidi mängu suunduma Pankrott. Poolaeg lõppes
tulemsuega 1:1.
Teisel poolajal käis valdavalt võrdne ja võitluslik mäng. Vastastel õnnestus aga üks rünnak
realiseerida - äärelt vabalt kasti tõtanud Vapruse mängija lükkas palli ilusti taha nurka. Fauna
tegi veel ühe vahetuse - Siimu asendas Patuoinas, Mõned poolvõimalused Faunal olid, kuid
väravat lüüa ei õnnestunud. Mäng lõppeski kaotusega 1:2.

Mesilane tõi Faunale punkti

39B

13.06.2004
Suhteliselt hea ilm oli kokku toonud 15 pealtvaatajat, kellest mõned hakkasid Tamme staadionil
oma söögikorve lahti pakkima, et siis mõnuga mängu vaatama hakata. Fauna võõrustas Tamme
staadioni kunstmurul hooaega hästi alustanud Pärnu Pataljoni JK. Fauna algkoosseis oli seekord
järgmine: Piison, Parm, madu-uss, Uriseja, Nugis, Haug, Pankrott, Patuoinas, Mesilane, Siim,

Kärbes. Valiti kaitsele orienteeritud taktika.
Fauna algkoosseis : Piison, Parm, madu-uss(Salamander), Uriseja, Nugis, Mesilane,
Pankrott(Vutt-vutt), Laiskloom (Siim), Kärbes, Haug(Kobras), Patuoinas.
Esimene poolaeg algas Fauna meeste poolt võitluslikult ning meestes oli näha koosolekujärgset
innukust ning võidutahet. Palju tööd oli Fauna kaitsel, kuna Pärnu liikus kiirete söötudega piki
keskjoont ning üritas Fauna kaitsest söötudega läbi murda. Fauna kaitse tegutses märkimisväärse
enesekindlusega. Kuigi mitu korda pääsesid Pärnu ründajad ohtlikult läbi ei suutnud nad end
korralikult löögile mängida ning löögid läksid kas kõrgelt üle või väravavahi kätte. Esimese
poolaja kõige ohtlikuma hetke eest muretses Fauna kaitse ise lüües kastist peaga Fauna
väravavahile püüdmatult latti. Siiski suudeti kõik ohtlikud olukorrad, mis Fauna trahvikastis
tekkisid kindlalt lahendada. Kordagi ei tekkinud kaitses peataoleku olukordi ning kaitsjate
liikumine oli eeskujulik kuna vastastele ei antud üldse mänguruumi. Fauna rünnakud algasid
peamiselt äärtelt, kus prooviti mängida keskele Kärbsele või liikuda vastaste trahvikasti kõrvale
tsenderdama. Poolaja keskel suutis Fauna tekitada mitu ohtlikku olukorda, kust võideldi välja
mitu nurgalööki. Kärbes suutis kaks korda nurgalöögist palli väravale suunata, kuid esimese
püüdis väravavaht ning teise tõrjus uueks nurgalöögiks. Fauna fännid elasid mängule tuliselt
kaasa ja nagu ikka oli väljaku kõrval väga lõbus.
Teisel poolajal oli Fauna kord vastu päikest mängida, kuid see ei tekitanud märkimisväärseid
probleeme (eriti kuna poolaja keskel läks päike looja s.t. pilve taha). Pärnu ründas endiselt
rohkem kuid kollased kaitsjad lahendasid kõik rünnakud ning tekitasid hulgaliselt
vasturünnakuid. Kahjuks kippusid Fauna ründajad pidevalt Pärnu kaitsjate vastu üksi jääma ning
mitme kaitsja vahelt läbi murda oli raske. Poolaja keskel tegi Kärbes äärelt mitu suurepärast
läbijooksu ning lõi Pärnu trahvikastis ohtlikke olukordi oma tsenderdustega. Pärnu kaitse
tegutses siiski kindlalt kuid siiski tegi ühe eksimuse, mis maksis valusalt kätte. Mesilane võttis
päris trahvikasti lähedalt Pärnu kaitsjat peale, kes eksis tagasisööduga ning kuna vastu jooksnud
väravavaht ei saanud palli kätte võtta lasi ta sellel veereda päris parempoolse posti juurde
kuid Mesilane võitles lõpuni ning suutis palli kukkumise pealt värvasse virutada. Suurepärane
värav ning puhas töövõit. Fauna fännid läksid asjade sellisest käigust täiesti pöördesse ning
aplaus ei tahtnud vaibuda.
Pärnu asus kohe tegutsema lootes ilmselt kiirele vastuväravale. Kohtunik väljastas ka kaks
kollast kaarti - ühe pärnakale (hoolimata väidetest, et kärbselegi ei tehtud liiga) ning ühe
vigastada saanud Pankrottile omavolilise väljakult lahkumise eest. Peale Faunale vilistatud viga
trahvikasti äärel suutis Pärnu rünne lõpuks palli Fauna väravasse suunata. Teades, et üks Fauna
kaitsjatest oli ennustanud seisuks 1:1 kahtlustasid fännid kokkumängu. Ka teisel poolajal suutis
Kärbes peaga nurgalöögist teravusi tekitada, kuid kahjuks väravat ei tabanud. Fännid tahavad
tänada Fauna kaitseliini, kes hoolimata individuaalsetest probleemidest vigastustega suutsid
Faunale viigipunktid hoida.
Lõpuvile kõlades olid fännid (loodetavasti ka mängijad) ülirahul hooaja esimese punkti ning
suurepärase mänguga. Pärnu jääb ilmselt löömata võimalusi meenutama, kuid viik on nüüdseks
juba tõsiasi. Täname Pärnakaid hea mängu eest.
Loodame, et tänaõhtusel EM ühisvaatamisel hääletatakse ka Mängu Tegija.

Orav ennustusvõistluses neljas

40B

22.06.2004
III liiga lõunapiirkonna ennustusvõistluses tegi Orav märkimisväärse saavutuse, ennustades 8.
vooru viiest matshist nelja skoorid (!) täpselt ära ning tõusis sellega neljandale kohale
üldarvestuses, mis on hetkel faunakatest parim...
Võistlust juhib kasutaja nimega vamps36, kes Fauna kodulehe toimetuse andmetel ei kuulu
faunakate hulka.
Edetabelis faunakate hulgast teisel kohal on Nugis (Viira), kes üldarvestuses on 7. kohal ning
talle järgneb Vampiir (üldarvestuses 10 koht). Esikahekümne sisse mahub faunakatest veel ka
Parm.
Eelmise hooaja ennustusvõistluse võitja Vutt-Vutt sel aastal ei osale.

Fauna tõusis kaheksandaks

41B

22.06.2004
Algkoosseis: Piison, Parm, Kotkas, Nugis, Uriseja, Tiku, Siim, Mudasireen, Pankrott, Kärbes,
Jänes (kes saabus küll viis minutit pärast mängu algust tänu linnas valitsenud ratturitele, kes teed
blokeerisid). Fauna väravad: Mudasireen esimesel poolajal ning Jänes teisel poolajal. Vahetusest
sekkusid Koaala Kärbese asemel ning Salamander Pankrotti asemel. Fauna tõusis selle mänguga
kaheksandaks.

Faunale Kuusalus 5 koht

42B

30.06.2004
Fauna saavutas Kuusalu turniiril 5 koha. Kaks esimest mängu kaotati ning kolmas võideti. Kõik
mängud toimusid paduvihmas ning olid mängijatele seetõttu üsnagi meeldejäävad. Vampiiri

saunas toimub hetkel toibumine. Turniiril oli kokku 8 osalejat. Täpsemat infot jääb toimetus
ootama. Osalejad võiksid lisada siia ka omapoolseid kommentaare.
Peale hooaja esimese poole viimase mängu kaotust Valga Warriorile (1:4) (hooaja tabelis asub
Fauna nüüd 9 kohal) mängib Fauna sel nädalavahetusel Kuusalu jalgpalliturniiril. Ootame
paremat tulemust. Peale turniiri toimub Vampiiri ja Vutt-Vutt poolt korraldatud koosviibimine
kõigile faunakatele.

Koeru - Fauna 6:1

43B

02.08.2004
Hooaja teine pool algas kaotusega Koerus. Esimesel poolajal jäädi üsna kiiresti kaotusseisu 4:0.
Mängijate eneste kommentaar oli, et nad mängiti totaalselt üle. Teisel poolajal oli mäng Fauna
poolt pisut parem kuid ka teise poolaja võitis veenvalt Koeru. Fauna värav sündis Mesilase
löödud penaltist. Ilm oli ilus ning mäng oli pealtvaatajatele meeleolukas...
Koeru võistkonnas oli mitu mängijat, kes silma paistsid kiiruse ning tehnikaga. Eriti valmistas
Fauna kaitsele muret kiire ääremängija, kes mitu korda fauna kaitsjad üle jooksis. Samuti töötas
Koerul päris hästi söödumäng. Siit ka suur väravate vahe mängus. Mängust enesest ei taha palju
rääkida. Põnev oli vaadata nagu ikka ja Fauna tõesti üritas mängu üles ehitada, mis siiski
enamasti takerdus tehnika või puuduliku kokkumängu taha (või oli hoopis midagi muud, kes
teab...). Siiski tehti ka paar ilusat rünnakut ning ka Fauna kaitsel olid omad ilusad ja võitluslikud
momendid. Fauna penalt sündis peale seda kui Koaala toimetas palli karistusalasse otse Suslikule
ette, kuid Koeru kaitsja jalad tõmbasid Susliku karistusalas pikali ja kohtunikul ei jäänud muud
üle kui määrata penalt, mille Mesilane meisterlikult ning ülirahulikult realiseeris. Ühe penalti
teenis ja realiseeris ka Koeru, kui peale Koeru head läbimurret Fauna kaitsja suurel kiirusel
Koeru mängija karistusalas kukutas.
Koeru tõi vahetustest mängu ka viis varumängijat. Erinevalt Koerust on Fauna meeskonnas
sellised mehed, kes ei suuda mängule ilmuda ning seetõttu ei olnud Faunal seekord võimalust
eriti vahetusi teha. Teisel poolajal sekkus siiski mängu vahetusest Piison, kes üritas ründeliinis
teravusi luua.
Traditsiooniliselt oli Koerus kohal palju pealtvaatajaid ning ilusa ilma tõttu olid Saksamaalt
mängu vaatama sõitnud ka Teder ja Täkk. Ekspertvõrdluses Hispaania kõrgliigaga otsustati, et
Faunal on just lühikese söödu mängus suuri puudujääke. Aga nii Täkk kui ka Teder olid
vaimustuses Fauna koosseisust, täpsemalt koosseisu uudsusest, ning lisaks heale hinnangule
otsustasid, et see näitab Fauna elujõudu hoolimata käesoleva hooaja võrdlemisi kesistest
tulemustest.
Fauna tänab Koerut hea mängu ning viisaka vastuvõtu eest (Nugis: "Et siis ka üks meeskond, kes
muretseb, et me peale mängu ka kuskil pesta saaksime").

Fauna võitis!

44B

09.08.2004
Fauna sai kodus väärtusliku võidu Põltsamaa JK vastu seisuga 3:0. Kohal oli 12 meest. Väravad
lõid Siim ja kaks väravat Shaakal. Õnnitlused Kaanile ja tiimile hooaja esimese nullimängu eest.
Täpsem info peaks tulema kodulehele varsti.

Fauna purustas vastase!

45B

14.08.2004
12 vooru mängus Roosna Alliku SK vastu saavutas TÜ Fauna võidu 7:1. Kõle ilm oli publiku
mängust eemale peletanud, seega jäi väravatesadu enamusel Fauna fännidest nägemata. Vihma ei
sadanud, kuid jälle kord võttis Roosna - Alliku tuul kohtumisest aktiivselt osa. Fauna koduleht
pakub peale mängu kirjelduse ka pilte ning lühivideolõike mängust...
Fauna algkoosseis: Kaan, Parm, madu-uss(70 Nugis), Uriseja, Patuoinas, Kärbes(50 Leopard),
Pankrott, Mudasireen(80 Salamander), Siim, Shaakal(80 Piison), Jänes
Kohtunik: Raivo Vettik (Paide)

Ilm oli pilves, kohati tibutas
vihma, oli tugev tuul. Fauna
asus kohtumist juhtima
esimese poolaja alguses ning
hoidis sealtpeale initsiatiivi
kohtumise lõpuni. Terav
läbisööt Mudasireenilt
Shaakalile ning pealelöök ja
väravavahi tõrje andsid
Kärbsele värava eest
löögivõimaluse ning Kärbes ei
eksinud. Teine värav sündis
üsna kiiresti esimese järel kui
vastaste karistusalasse lõikas
hästi sisse Pankrott ning
vormistas Mudasireeni
söödust seisuks 2:0.
Vahepeal üritas Roosna Alliku mängu enda kasuks
pöörata ning tegi ridamisi
häid rünnakuid ning tabas ka
kauglöögiga latti, kuid ikkagi
oli Fauna see, kes järgmise
värava lõi. Karistusala joonel
tegi Siim palliga osava pöörde
ning lõi tugevalt peale ning
väravavaht ei suutnud palli
püüda. Siiski suutis Roosna Alliku ka oma väravatearve
avada, kui karistuslöögist
posti vastu põrganud pall
värava eest R-A ründajate
poolt sisse löödi Kaani
kurvastuseks, kes loomulikult
lootis teha teise nullimängu
järjest. Veel poolaja lõpus
näitas madu-uss meistriklassi
lüües 20-25 meetri pealt
väravavahile püüdmatult palli
väravasse ning seisuks sai 4:1
Fauna kasuks.
Vaheaeg möödus kuidagi ning siis jõudis ka Fauna kodulehe reporter sündmuspaigale ning sättis
end Viira digimonfotokaga R-A värava taha mängu jälgima. Kaua ei pidanud ta ootama, sest
Shaakal sai mängu tulnud Leopardilt hea söödu ning lõi tugeva löögi keskele lati alla ning
seisuks sai juba 5:1. Selle hetke jäädvustas ka Viira digimon, mis oli Fauna koduka reporteri
kõrghetk mängul. Roosna - Alliku ei saanud mängu õieti käima. Võibolla ilmestab nende mängu
kõige paremini keskväljalt tulnud hüüe "ära ulu, meie ründame praegu". Kuid väravat vaatamata
pingutustele siiski ei suudetud lüüa.

Edasi sattus pöördesse Leopard, kes lühikese vahega lõi kaks väravat Shaakali ja Piisoni
söötudest vastavalt ning seisuks sai 7:1. Kahjuks seekord kübaratrikki ei tulnud. Mängu lõpu eel
oli Piisonil suurepärane võimalus värav lüüa kui ta sattus üks-üks olukorda vastaste
väravavahiga ning tõstis palli ka ilusti üle värava suunas kuid napilt postist mööda. Samuti oli
Fauna kaptenil Urisejal võimalus, kes vastaste karistusalas palli hästi kaitsjast mööda mängis
ning peale lõi, kuid vastaste väravavaht oli valvel ning püüdis palli viskumise pealt maa lähedalt.
Ka Roosna - Alliku üritas lõpus edasi. Parim shanss oli Roosna - Alliku ründajal, kes äärelt läbi
murdis ning teravalt peale lõi, kuid Kaan tegi efektse tõrje ning värav jäi tulemata. Roosna Alliku teenis lõpu eel ka vale keelekasutuse pärast kollase kaardi.
Piison: "Davai,
muuha!!"
Väravad (sööt):
Kärbes
(Mudasireen),
Pankrott
(Mudasireen), Siim,
madu-uss, Shaakal
(Leopard), Leopard
(Shaakal), Leopard
(Piison)
Kollane kaart:
madu-uss
Fauna rünnak
(Quicktime movie)
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Mudasireen
karistusalas (Quickti
me movie)
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Töövõit Elva üle
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22.08.2004
Ka 13. voorus saatis Faunat edu. Seekord võideti FC Elva II meeskonda. Elva võttis kohe mängu
alguses initsiatiivi enda kätte ja teist poolaega alustas Fauna 0:3 kaotusseisust. Kõik Elva
väravad sündisid kiiretest söödurohketest rünnakutest, mis kõik näisid korralikult kätteõpitud
kombinatsioonidena. Väravavõimalusi oli ka Faunal omajagu, kuid ühtegi neist realiseerida ei
suudetud. Näis, et poolaja lõppedes jäid Elva mängijad loorberitele lesima ja andsid initsiatiivi

käest. Teisest küljest sai ka Fauna oma mängu korralikult käima. Tulemuseks oli see, et teise
poolaja alguses suutis Fauna kuue minutiga lüüa kolm vastuväravat ja seisu viigistada. Esimese
värava autor oli Siim, kes lõi nurgalöögi niivõrd õnnestunult, et see keeras ilma ühegi puuteta
tagaposti kõrvale sisse. Ka teises väravas mängis rolli Siim - tema antud karistuslöögi põrutas
Shaakal latti, kust see kõrgele üles põrkas. Õhuvõitluse võitis samuti Shaakal, kes palli peaga
väravavõrku virutas. Kolmas värav sündis jällegi nurgalöögist, Kärbes tõusis kõrgele õhku ja lõi
palli paraku väravast mööda, tagasipõrganud palli võttis omaks Siim ja toimetas kindlalt üle
väravajoone.
Võiduvärav sündis umbes 10 minutit enne mängu lõppu, kui Kärbes põrutas palli otse värava
eest pommlöögiga lati alla väravavahi pea kohale.
Fauna võit nimetati fännide poolt üksmeelselt töövõiduks, mis näitab ilmekalt et esimese poolaja
lõppedes on sõna otseses mõttes pool mängu alles ees.
Mänguülevaate lugemiseks kliki "Loe veel"
TÜ Fauna - FC Elva II 4:3
22.08.2004 kl 15:00, Tartu Tamme kunstmurustaadion
Väravad: 3', 15', 27' (Elva); 57' (Siim), 59' (Shaakal), 63' (Siim), 82' (Kärbes).
3' - Elva murrab paremalt äärelt läbi, tõstab palli kasti kõrvalt värava ette ilusti ründaja pea peale,
pealöök läheb sisse. 0:1
5' - Fauna nurgalöök, Elva lööb peaga puhtaks.
8' - Fauna tõstab ilusa õhupalli Elva värava ette, Elva väravavaht ei eksi ja püüab kinni.
9' - Elva triblab pealelöögile, kuid see on nõrk ja mööda kah.
15' - Elva sooritab peale Fauna rünnakut kiire vasturünnaku. Ründaja on meie kaitsest läbi
murdnud ja on üks-üks situatsioonis Kaaniga. Kaan jookseb vastu, Elva ründaja tõstab palli üle
tema ja Elva teine värav on sündinud. 0:2
17' - Jänes murrab vasakult äärelt läbi, lööb ka ise peale, aga kahjuks väravast mööda.
20' - Kärbes sööstab ennastsalgavalt Elva söötu vahelt lõikama ja saab palli auti löödud.
21' - Elva lööb peaga ja pall lendab üle aia. Kaan ronib järgi.
24' - Jänes tõstab paremalt äärel Mesilasele, kes lööb kasti piirilt peale, kuid nõrgalt. Elva
väravavaht korjab palli raskusteta.
26' - Elvalt ilus pikk seina- ja muidusöödu kombinatsioon, mille tulemusena toimetatakse pall
umbes kümne sekundiga oma kastist meie kasti. Selle rünnaku suudab Fauna kaitse õnneks
neutraliseerida.
27' - Elva tsenderdab kasti kõrvalt, pall lendab värava eest mööda, teisest äärest lööb ründaja
peaga maapõrkest palli väravasse. 0:3
30' - Elva suudab taas meie kasti murda, kuid lööb üle värava.
33' - kasti piiril lastakse Elval taas peale lüüa, jubedam pommlöök, õnneks väravast mööda.
Fauna sooritab kohe vasturünnaku, Mesilane üritab samaga vastata ja lööb samuti kasti piirilt
mööda.
35' - Kärbselt hea pealelöök kasti piirilt, kuid Elva väravavaht sooritab ilusa hüppe ja püüab.
36' - Fauna nurgalöök. Mart lööb peale, Elva väravavaht püüab selle napilt. Elva lööb väga
ebaõnnestunult lahti, Shaakal pääseb kohe peaga löögile, paraku jälle mööda.
38' - Mesilase pealelöögist saab Fauna nurgalöögi. Selle lööb Elva ära.
40' - Jänes teeb kasti nurgast pommi värava ristnurga peale, aga napilt mööda (30 cm?).
44' - Siim paneb kaugelt peale, jälle mööda.

Fauna mängis poolaja rabedalt ja ebakindlalt. Mängujoonise hõngu oli tunda, aga ellu viia väga
ei suudetud. Elva oli õlitatud ja kindel. Väravavõimalusi oli meil ainult natuke vähem, kui Elval,
kuid Elva suutis enda omad realiseerida.
Kohtunik vilistas suhteliselt arusaamatult.

Teine poolaeg algab uimaselt, Elva naudib eduseisu.
4' - Jänese ja Kärbse koostöös saadakse vasakult äärelt pall ette ja auti. Audivise kasti, pealelöök,
kuid Elva väravavaht püüab napilt.
6' - hea sööt Jäneselt, aga Shaakal on sulgu roninud.
8' - Kohtunik vilistab Elva ründajale sulu, kuigi tegelikult ei olnud. Elva mehed on vihased.
Jänes saab palli ja võitleb vasakus nurgas nii, et kaks Elva mees langevad. Kolmas võtab siiski
palli ära.
9' - Fauna suudab päris pikka aega Elva värava all kombineerida. Lõpuks saame nurgalöögi, aga
see tuleb nõrk ja väravavaht püüab.
12' - jälle Fauna nurgalöök. Siim lööb otse sisse. 1:3
14' - Siim annab karistuslöögi kasti väljast. Shaakal saab selle ja põrutab latti. Sealt põrkab pall
otse üles, õhuvõitluse võidab samuti Shaakal ja lööb peaga palli sisse. 2:3
15' - Elva saab pealelöögile, kuid see läheb 10m mööda. Kohe järgneb karistuslöök, see lüüakse
peaga üle värava. Elva näib ebakindel ja edu kaotamas.
16' - taaskord Fauna nurgalöök, Kärbes põrutab peaga, väravast mööda napilt.
18' - järjekordne Fauna nurgalöök, Kärbes lööb jälle peaga mööda, Siim saab tagasipõrkunud
palli ja lööb lähedalt peale. Löök läheb täpselt keskele, aga Elva väravavaht on teiste meeste taga
ja ei näe pealelööki. Pall lendab takistamatult väravavõrku, seis on viigistatud. 3:3
24' - Elva lööb kastist peale, Kaan teeb reflekstõrje, viskab külili ja püüab vastiku maadmööda
palli.
25' - Fauna nurgalöök jälle, Jänese pealelöök ebaõnnestub.
27' - Mesilane põrutab hea pommi kasti seest, Elva väravavaht teeb ilusa tõrje kahjuks.
28' - Siimult üks hea karistuslöök, aga Elva väravavaht püüab jälle.
30' - Kärbes võitleb üksi kahe kaitsjaga, saame audi.
32' - Elva pealelöök kaugelt, jube mööda. Shaakal vastab samaga, kah mööda.
34' - Mesilane ei saa pikka poolevahetussöötu kätte, pall lendab auti.
36' - Kaan tõrjub maast, pall läheb üle otsajoone. Elva nurgalöök ebaõnnestub
37' - Jänes värava eest peale, Elva väravavaht tõrjub, Koaala saab palli ja põrutab lähedalt,
väravavaht teeb jälle ilusa tõrje. Fauna saab uuesti palli, toimetab selle kasti ja Kärbes lööb
värava eest kõvasti lati alla, väravavahi pea kohale. Fauna on läinud juhtima 4:3
40' - Mesilane tsenderdab, Shaakal peaga napilt mööda. Elva väravavaht teeb lahtilöögi
ebaõnnestunult, pall auti. Fauna rünnakust midagi ohtlikku ei tule.
42' - Fauna nurgalöök, Elva lööb puhtaks.
46' - Koaala lööb kasti piirilt mööda. Madu-uss saab platsi kõrval kaasaelamise eest kollase
kaardi.
47' - Jänes põrkab Elva mehega kokku, kelle ilus itaaliapärane kukkumine toob Jänesele kollase
kaardi.
Lisaminuteid oli oma neli, sest teisel poolajal oli palju katkestusi. Elva oli täiesti teisest puust kui
esimesel poolajal, lasid meil enamasti mängu kontrollida, tegid hirmsaid vigu ja andsid Faunale
võimalusi.
"Juhhei," ütles mängu kommentaariks fänn Orav.

Suvepäevad Pärnus 28-29 august.
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23.08.2004
28 kuni 29 august (laupäev - pühapäev) toimuvad faunakate suvepäevad. Kohaks on madu - ussi
suvila Pärnumaal. Kõik faunakad peavad tulema. Muuhulgas toimub eelmise aasta jätkuna jõe
peal kaheste süstade võidusõit, nagu ka eelmisel aastal. Sel aastal Jaansoni nimelised.
Suvepäevad algavad Pärnus, kus vaadatakse kas Fauna kolmemänguline võitudeseeria leiab jätku
võõrsil Pärnu Vapruse vastu. Transpordist ja kontaktidest loe edasi.
Transport suvepäevadele on ette nähtud nii Tartust kui ka Tallinnast omal valikul. Kontakteeruda
tuleks kas madu - ussiga aadressil hero@ut.ee või Karuga laur.kelder@fcfauna.ee , 53 422
414. Sellel numbril saab teada ka seda mida tehakse nende faunakatega, kes kohale ei ilmu.
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Fauna kaotas võõrsil!
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24.08.2004
Pärnu Vaprusega peetud kohtumises tuli Faunal vastu võtta kaotus 0:1. Fauna mängis korraliku
matshi, kuid ei suudetud väravat vormistada kuigi võimalusi suudeti luua küll. Fauna lõi ka ühe
värava, kuid piirikohtunike abita töötama pidanud kohtunik vilistas suluseisu. Lähemalt lähiajal.

Võhma loobub!
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30.08.2004
Täna teatas EJL, et Eesti 2004.a jalgpalli meistrivõistluste III liiga Lõuna piirkonnas mängiv
Võhma Linnameeskonna võistkond loobub Eesti meistrivõistlustel mängimisest. Võhma
Linnameeskond oleks pidanud mängima TÜ Faunaga juba sel laupäeval Tartus ...
Vastavalt Eesti jalgpalli meistri- ja karikavõistluste juhendi IX peatüki punktile 9.9 arvestatakse
Võhma Linnameeskonna võistkonna osavõtul toimumata kohtumiste eest Võhma
Linnameeskonnale kaotus ja turniiritabelisse märgitakse + : -.

Fauna suvepäevad 2004 kokkuvõtvalt.
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31.08.2004
Fauna suvepäevad said selleks korraks läbi ja fauna koduleht püüab anda väikese pildi
toimunust...
Viimase suvekuu
viimane
nädalavahetus
pakkus
suvepäevitavatele
faunakatele valusa
kaotuse kõrval
Vaprusele ka
päikeselist ja sooja
ilma ning mõnusat
seltskonda maduussi imekaunis
suvilas.
Kuigi laupäevane
mäng valmistas
tulemuse poolest
Pärnusse
kogunenud
fännidele
pettumuse lõi
võistkonna mäng
siiski võitlusliku ja
hea meeleolu
millega suvepäevi
alustada. Kui
vajalikud
asjatoimetused
Pärnu linnas tehtud
liikus 30 pealine
loomakari üsna
korrapäratu
jõuguna madu-ussi
sabas Pärnust 20
km põhjapooole,
kus väikese jõekese
kaldal asus

maaliline suvila.

Esimene õhtu
möödus tormiliselt
nagu alati. Mõned
loomad lõbustasid
end süstade
kokkupaneku ning
paikamisega,
peaaegu kõik
faunakad
saapaviskeolümpia
ga, mõned
mädamuna
nimelise
pallimänguga.
Saapaviskeolümpia, mis tegelikult oli tavaline saapa viskamise võistlus, oli kantud
olümpiavaimust ning kulges sama dramaatiliseltki kui mängud Ateenas. Peale Karu üliootamatut
väljajäämist finaalist (Karu ei suutnud nimelt normi täis visata) rabas päeva pikima viskega
endale viimase finaalikoha Pankrott. Ebanugiselikult lõppes ka veteransportlase Nugise
olümpiatee, kui ta oma kaheksandatel saapaolümpiamängudel astus esimese ning viimase katse
üle ning teisel katsel ei suutnud saabast sektoris hoida. Dopinguga jäi järgmisel hommikul vahele
Ungarist kohale lennanud Kärbes. Haarava finaali võitis eelkõige tehnikale rõhunud
meistersaapasportlane Vampiir.
Vampiiri peent tehnikat said loomad tunda veel ka õhtu teises atraktsioonis kui kõiki Konna
viktoriinist osavõtjaid tabas The Risto Roos Experience (Vampiir, Spunk, Margit, Pankrott), kes
2.5 punktise edumaaga teiseks jäänud Eläkeläiset (Täkk, Kristi, Teder) võistkonna ees võttis
meeskondliku võidu mälumängus. Loodame, et Konn andestab, et Karu ühest küsimusest
käekirja tõttu aru ei saanud ja veel ühest teisest mänguritele ette luges vaid pool. Õhtu kõige
meeleolukama osa eest hoolitses Shaakal, kelle saatel loomakari jauras hommikutundideni.

Järgmisel päeval toimus
ka kahesüstade
kiirendusvõistlus Audru
jõe peal. Ajasõitude ja
poolfinaalide järel võitis
põneva finaali VampiirMudasireeni vastu
Nugise ja Pankrotti
tandem. Ülipõnevaks
osutus ka poolfinaal,
kus võitja selgitamiseks
oli tarvis madu-ussi
fotofinishit. Osalesid
paatkonnad KooalaSpunk, Shaakal-maduuss, Karu-Tigu, PiisonKärbes. Kärbes jäi jälle
dopinguga vahele. Kuigi
süstad lekkisid kohati
märkimisväärselt
möödus võistlus ilma
loomkaotusteta.
Jääme ootama
järgmiseid fauna
suvepäevi (ning
eelnevalt ehk ka
talvepäevi) ning
loodame, et tulevad
sama lahedad.

Fauna jääb III liigasse! Eesti MV lähevad
uude süsteemi!
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23. augustil toimus EJL juhatuse koosolek,kus otsustati reformida Eesti jalgpalliliigade süsteemi.
EJL juhatus kiitis heaks tippjalgpalli komisjoni poolt esitatud ettepanekud, mille kohaselt
suureneb Meistri- ja Esiliiga klubide arv kümneni ning III, IV ja V liiga klubide arv
kaheteistkümne meeskonnani piirkondades.
II liigas jääb endiselt mängima kaheksa meeskonda kahes piirkonnas. Meistriliigas, Esiliigas ja II
liigas mängitakse uue süsteemi kohaselt neli ringi, III, IV ja V liigas kaks ringi. Ühestki liigast
hooajal 2004 meeskondi otse välja ei lange, küll aga mängib iga liiga või piirkonna viimane
meeskond üleminekumänge madalama liiga selle meeskonnaga, kes esimesena otse tõusjate
hulgast välja jääb.

Samuti otsustas EJL juhatus alates hooajast 2005/2006 alandada osavõtutasusid Eesti
karikavõistlustel III, IV ja V liiga võistkondade puhul ühe miinimumpalgani, II liiga
võistkondade puhul kahe miinimumpalgani ja Esiliiga võistkondade puhul nelja
miinimumpalgani eesmärgiga kaasata karikavõistlustele rohkem osavõtjaid. Ühtlasi toimuvad
karikavõistlused edaspidi esimesest ringist alates vaba loosiga ning mängitakse parem ühest
printsiibil esimesena loosirattast tuleva meeskonna koduväljakul. Karikafinaali toimumiskoha
otsustab EJL.
Naiste jalgpalli komisjoni esimees Mart Tarmak esines ettekandega naiste jalgpalli arengust.
Juhatus otsustas lülitada EJL klubide litsentseerimise korda uue kriteeriumi, mille kohaselt alates
2006. a. hooajast peab Meistriliiga klubi juurde kuuluma naiste või tüdrukute võistkond ning
alates 2007. a. hooajast naiste ja tüdrukute võistkond. Esiliiga klubidele kehtestatakse nõue,
mille kohaselt alates 2007.a hooajast peab Esiliiga klubi juurde kuuluma naiste või tüdrukute
võistkond.
Juhatus toetas Läti ja Leedu JL ettepanekut hakata korraldama ka naiste U-17 Balti turniiri.
EJL juhatus kiitis heaks klubide litsentseerimise korra, mille alusel litsentseeritakse klubid
osavõtuks Eesti meistrivõistluste Meistriliigast
ning Euroopa klubide võistlustest. Klubide litsentseerimise korraga on võimalik tutvuda EJL
kodulehel www.jalgpall.ee < http://www.jalgpall.ee >. Esiliiga litsentseerimise kord võetakse
vastu järgmisel juhatuse koosolekul.
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Juhatus kiitis heaks parandused noormängijate ülemineku korda. Üheks olulisemaks paranduseks
on nõue, mille kohaselt üks klubi saab teise klubi mängijat mitteametlikes mängudes
(mitteametlike mängude hulka kuuluvad kõik mängud, mis ei ole korraldatud EJL poolt) ja
treeningutel kasutada vastava klubi esindaja ja lapsevanema loal. Samuti on edaspidi klubi A on
kohustatud informeerima klubi B-d kirjalikult 7 ööpäeva jooksul alates hetkest, mil klubi B
mängija osaleb klubi A treeningutel. Mitteamatöörmängijate korda viidi sisse muudatus, mille
kohaselt on klubidel erandina lubatud sõlmida stipendiumilepinguid kuni poole miinimumpalga
ulatuses kuus mängijatega, kes on vähemalt 16 aastat vanad ja kes pole vanemad kui 19 aastat,
kusjuures üleminekute tähenduses võrdsustatakse need lepingud
mitteamatöörmängijalepingutega. Sellise lepingu lõppemisel rakendub automaatselt
noormängijate ülemineku kord, kui mängija kuulub endiselt noormängijate ülemineku korraga
hõlmatavate mängijate alla ja temaga ei ole sõlmitud mitteamatöörmängijalepingut.

Eesti koondise publik läheb värvikamaks!
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23. augusti koosolekul arutas EJL juhatus ka võimalusi staadioni täituvuse parandamise ja
piletihindade korrigeerimise kohta rahvuskoondise mängudel. Meistrivõistlustel osalevatele
klubidele saadetakse välja kirjad, milles pakutakse klubidele välja võimalus müüa kohalikele

huvigruppidele soodushinnaga pileteid rahvuskoondise mängudele.
Samuti võttis EJL vastu põhimõttelise otsuse täiendada piletimüügi süsteemi Eesti koondise
kodumängudele ja rakendada hooajal 2005 eksperimentaalselt uut pääsmete levitamise korda.
Kasutusele tuleva süsteemi kohaselt toimub piletimüük kõigepealt läbi klubide, kusjuures 25
piletit ostnud klubi saab iga pääsme pealt soodustust 25%. 50 ostetud pääsme puhul saab klubi
30%, 75 pääsme puhul 35%, 100 pääsme puhul 40%, 125 pääsme puhul 45% ja 150 pääsme
puhul 50% soodustust. Peale eelmüügi lõppu klubides alustatakse piletite jaemüüki tavahinnaga.
Nimetatud muudatus tehakse eesmärgiga kaasata Eesti rahvuskoondise mängudele rohkem
pealtvaatajaid ja luua traditsioon, kus koondise mängudele tuldaks üle Eesti oma klubi värvides
ja oma klubi lippude all. Eeldatavasti annab klubide kaudu sooduspileti müümine
jalgpallihuvilistele võimaluse tulla ühiselt korraldatud bussireisidega Eesti koondise
kodumängudele ka Eesti kaugeimaist paikadest. Eelmüügist müüakse pileteid vaid A. Le Coq
Arena Läänetribüünile.

Fauna hooaja suurim saun.

53B

11.09.2004
Pärnus pataljoniga peetud kohtumises sai loomakari hooaja suurima kaotuse 0:7. Pärnu
meeskond mängis kompaktselt ning otsustavalt ning kuigi Fauna võitles ning püüdis kaotusseisu
vähendada ei suudetud siiski Pärnu õlitatud mängumasina vastu ühtegi väravat lüüa. Fauna
väravas tegi hea mängu Piison, kes päästis Fauna hullemast saunast. Mängu parimateks
valis fänn (koos vahetusmeestega) Parmu ning Leopardi.

Suvepäevade pildid üleval

54B

16.09.2004
Fauna virtuaalse kodu fototeek on nüüd täienenud suvepäevade piltide võrra, mis tulid küll väga
kaua - aga ka kaugelt, Pärnu lähedalt. Kõik pilte silmitsema ja kommenteerima! Pauhh .
HU

UH

Ja veel - antud pildid pärinevad madu-ussi tehissilmast. Kui veab, saab varsti ka teiste loomade
talletatut näha. Kui ei vea, ei saa.

Hooaeg lõpetati survestades viigiga!

55B

03.10.2004
Hooaja viimane mäng Valgas Warriori vastu algas halvasti kuid lõppes ülipõnevalt ning
normaalselt. Umbes 15 minutil sai seisuks 0:1 Fauna kahjuks, kuid 5 minutit enne lõppu lõi Tiku
lõppseisuks 1:1 (penaltist). Ka Warriorile anti penalti, kuid meisterlik Kaan tõrjus selle
akrobaatilise hüppe pealt paremast nurgast kätega.
Hooaja viimases mängus näitas Fauna üles suurt võidutahet ning teine poolaeg hoiti võitlusliku
mängu ning mõnede hooaja ilusaimate liikumistega täielikult oma kontrolli all. Tõeliselt ilusad
söödud rünnakutes vaheldusid heroiliste kangelastegudega kaitseliinis, nii et fännile oli mäng
ülipõnev. Ka väravavõimalusi ei olnud mitte vähe ja seda mõlemal poolel. Palju rõõmu tõi fakt et
tugeva surve järel suutis Fauna ka mängu viigistada ning punkti välja teenida. Seekord tahaks
eelkõige kiitust avaldada Fauna suurepärasele keskväljale! Väike roll ei olnud ka fauna fännidel,
kes õigel ajal leidsid mängu võtme - nimelt pidi vastast survestama ning ei tohinud lasta ennast
survestada.
Muidugi kordaksin, et hooajale pandi suurepärane punkt suurepärase mänguga ning
meeskonnatöö oli ka vist suurepärane nii et emotsioonid olid vahvad ning ka Valga viigi tõttu ei
kaotanud palju vaid pääses vist üleminekumängudele nii et kõik jäid rahule. Valga mängis ka
päris vahvalt.
Ja veel seda tahtsin öelda, et Tsiklimeestel on suurepärane saun, aitäh.

Warrior järgmine hooaeg II liigas.

56B

18.10.2004
Fauna hooaja viimane vastane tõusis vaatamata viigile siiski järgmiseks hooajaks teise liigasse.
Esimese üleminekumängu võõrsil kaotas Warrior 1:3 kuid kodumängus alistati FC Kose
võimsalt 4:0 ning Warrior mängib järgmise hooaja II liigas. Teised üleminekumängude
tulemused olid järgmised...
II liiga üleminekumängud

Ida/Põhja piirkond:
09.10. 13.00 Nõmme Kalju – JK Trans Narva II 1 – 1
16.10. 13.00 JK Trans Narva II – Nõmme Kalju 0 – 2
II liiga Ida/Põhja piirkonna 8. kohaga mängib üleminekumänge Nõmme Kalju.
Lõuna/Lääne piirkond
09.10. 13.00 FC Kose – FC Warrior Valga 3 – 1
16.10. 13.00 FC Warrior Valga – FC Kose 4 – 0
Seoses JK Karksi loobumisega üleminekumängudest tõuseb II liiga Lääne/Lõuna piirkonda FC
Warrior Valga.
III liiga üleminekumängud
Põhja piirkond:
09.10. 13.00 Trummi SK – Ajax Veteranid 5 – 5
16.10. 13.00 Ajax Veteranid – Trummi SK 0 – 4
III liiga Põhja piirkonda tõusis Trummi SK.
Lõuna piirkond:
Üleminekumänge ei toimunud seoses Võhma Linnameeskonna loobumisega ning III liiga Lõuna
piirkonda tõusis SK 10 Premium.
Ida piirkond:
09.10. 13.00 JK Kaitseliit Kalev – FC Joker Raasiku 7 – 1
16.10. 13.00 FC Joker Raasiku – JK Kaitseliit Kalev 2 – 10
III liiga Ida piirkonda tõusis JK Kaitseliit Kalev.
Lääne piirkond:
09.10. 13.00 KSK Kespo Kehtna – Emmaste JK 5 – 0
16.10. 13.00 Emmaste JK – KSK Kespo Kehtna 2 – 2
III liiga Lääne piirkonda tõusis KSK Kespo Kehtna.
IV liiga üleminekumängud:
Põhja piirkond:
Üleminekumänge ei toimunud seoses FC Tiigrite poolt antud teise loobumiskaotusega ning IV

liiga Põhja piirkonda tõusis Eurouniv FC.
Lõuna piirkond:
09.10. 13.00 Quattromed Tartu – FC Imperia Pärnu 6 – 0
16.10. 13.00 FC Imperia Pärnu – Quattromed Tartu 4 – 3
IV liiga Lõuna piirkonda tõusis Quattromed Tartu.
Ida piirkond:
Üleminekumänge ei toimunud seoses FS Junior Maardu II loobumisega ning IV liiga Ida
piirkonda tõusis Jõhvi SK.
Lääne piirkond:
09.10. 13.00 Vastemõisa – JK Jalgpallihaigla 4 – 1
16.10. 18.00 JK Jalgpallihaigla – Vastemõisa 3 – 1
IV liiga Lääne piirkonda tõusis Vastemõisa.

Hooaja ennustusvõistluse võitis Karu

57B

21.10.2004
Fauna hooaja ennustusvõistluse (Soccernetis) võitis faunakatest Karu, kes saavutas Soccerneti III
liiga lõunapiirkonna ennustusedetabelis 7. koha. Esikümnesse mahtusid veel Parm ja Nugis, kes
jagasid 10. kohta...
Karu saavutas hooaja peale kokku 49 punkti ning Parm ja Nugis kumbki 47 punkti (õige tulemus
andis 1 punkti ja õige skoor andis 3 punkti).
Kokku ennustas Karu hooaja jooksul skoori õieti 2-l korral, Parm omakorda 3-l ning Nugis
ennustas täpset skoori koguni 5-l korral.
Soccerneti parim oli Vamps36, kes kogus hooajaga 64 punkti.

Fauna üldkoosolek tulemas - koht selgunud

58B

27.10.2004
Fauna juhatus on välja kuulutanud selleaastase üldkoosoleku aja. Selleks on laupäev, 6.
november kell 13:00. Asukoht: Iuridicumi õppehoone Näituse tänav 20. Auditoorium on
eelduslikult 103 (muutuse korral saab infot kohapealt).
Päevakorras on tagasivaade lõppenud hooajale ja edasivaade tulevale hooajale; ning kõige
olulisem ja meelierutavam punkt: uue juhatuse valimine (või vana ametissejätmine).
Kavandamisel on koosolekujärgne mitteformaalne üritus vanade loomadega tutvuse
süvendamiseks ja uutega tutvumiseks. Kõik Fauna liikmed ja ka uued mängijad on nii
üldkoosolekule kui ka üldkoosoleku afterparty'le väga oodatud. Saatke teade oma ilmumise või
mitteilmumise kohta Taavi Annusele (taavi.annus[at]ut.ee) 3. novembriks. Samasse kohta
suunake kõik tekkinud küsimused.

Toimus MTÜ JK Fauna üldkoosolek

59B

08.11.2004
6 novembril toimus Tartus MTÜ JK Fauna üldkoosolek. Teemadeks olid muuhulgas eelneva
perioodi kokkuvõtted, liikmenimekirjade korrastamine, uus liikmemaksude süsteem,
liikmemaksude tõstmine, uue juhatuse valimine. Peale üldkoosolekut toimus ka
esindusvõistkonna koosolek, kus arutati treeneri küsimust. Samuti pidas esimese koosoleku koos
vana koosseisuga ka uus juhatus. Uude juhatusse valis üldkoosolek järgmised faunakad...

Fauna
juhatus
alates 6
november
2004:
Kassikakk
Viljar Vald
Pankrott
Taavi
Raudsaar
Fauna
Female
esindaja juh
atuses otsust
atakse
l臧ip臚vil.

Aastalõputurniiri info

60B

09.11.2004
TÜ Fauna registreerus EJL poolt korraldatavale traditsioonilisele Aastavahetusturniirile
saalijalgpallis, mis toimub ajavahemikul 26 detsember kuni 4 jaanuar. Fauna mängud toimuvad
26 detsembril 8.00 kuni 15.00...
Turniirile on kutsutud osalema kolmanda, teise ning esiliiga klubid ning lisaks ka rahvusvaheline
turniir Meistriliiga klubidele, Maakoolide turniir, A/B/D1/D2/C1/C2 klassi turniir ning naiste
turniir.
Fauna osaleb oma piirkonnas 5 - 8 kohale tulnud võistkondade turniiril. Eraldi turniir samal
päeval hiljem on ette nähtud oma piirkondade esimesele neljale võistkonnale 15.00 - 22.00.
II liiga turniir ning Maakoolide turniir leiab aset 27. detsembril, D2 klassi turniir ning Esiliiga
turniir 28. detsembril, D1 klassi ning Rahvusvaheline turniir I päev (15.00 - 22.00) toimuvad 29.
detsembril, 30 detsembril peetakse C2 klassi ning Rahvusvahelise turniiri II päev (15.00 - 22.00),
2 jaanuaril peetakse C1 klassi ning IV liiga turniir, 3 jaanuaril toimub B klassi turniir ning III
(9,10 koht) - IV liiga (1,2 koht) turniir ning 4 jaanuaril peetakse A klassi turniir ning naiste
turniir (15.00 - 22.00).

Hooaja lõpetamine 10 detsembril (täiendatud
30.11.04)

61B

22.11.2004
Fauna jalgpallihooaja lopetamine toimub 10. detsembril. Toimumiskohaks on Sobramaja ning
toimumisajaks on 20.00.

Aastalõputurniiril Fauna alagrupi kolmas

62B

26.12.2004
Aastalõputurniiril 2004 mängis Fauna end alagrupis kolmandale kohale, kuigi
edasipääsulootused kustusid alles viimase mängu lõpuminutitel. Sellel turniiril Fauna viimaste
aastate parimat mängu näidanud meeskond kaotas küll esimese kohtumise Tamme Autole 0:1
ning peale võitu teises mängus Keila Alibi üle (2:1) pidime poolfinaali pääsemiseks JK Tondit
võitma.
Fauna läks küll mängus Tondiga juhtima 1:0 kuid seejärel lasti lüüa kolm väravat ning
lõpuminutite surve tõi tabloole lõppseisuks kõigest 2:3. Edasi sai seega kindlalt JK Tondi ning
kuna viimases alagrupi kohtumises Tamme Auto võitis Keilat jäi Fauna kolmandaks. Siiski oli
mängupilt (eriti viimases kohtumises) sedavõrd kobe, et fännid end petetuna ei tundnud.
Faunakate väljasõit Tartust toimus muide 5.15.
Faunaga samas liigas mänginud Põltsamaa JK Sport oli artikli kirjutamise hetkeks suutnud end
poolfinaali mängida. Viljandi Päästeamet suutis kuidagi oma alagrupis teiseks jääda, kuigi neil
oli kasutada Fauna ründeässa Jänese teened.
Teised poolfinalistid olid JK Alko, Flexa Aseri ja JK Tondi.

Fauna valis möödunud hooaja parimad

63B

29.12.2004
Meeskonna ja fännide seas läbi viidud hääletuse tulemusel valiti TÜ Fauna 2004 hooaja
parimaks mängijaks Siim Sarv. Tanuavaldused läksid ka treenerile, suurimale
väravalööjale, parimale debütandile ning ilusaima värava autorile...
Pidulikul hooaja lõpetamisel anti sama pidulikult üle tänukirjad. Tänukirjad said hooaja
parimaks mängijaks valitud Siim Sarv, suurim väravakütt Shaakal (Maarius Pärn), ilusaima
värava autor Kärbes (Rainar Laes, FC Elva vastu), 2004 hooajal treeneri vastutust kandnud
Patuoinas (Taavi Annus) ning hooaja parimaks debütandiks valitud Pankrott (Tanel Mehine).
Samas toimunud faunakate jäljendamise võistluse mitteametlikuks võitjaks oli Vesimutt.

