TÜ Fauna vastased tuleval hooajal
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10.01.2006
Tartu Ülikool Fauna kohtub II liigas vanade tuttavate ning uute huvitavate võistkondadega. Jälle
on võimalik mängida Valga Warrioriga ja Tarvastuga. Hooajal on ootamas ka derby tartlaste
vahel kui kohtutakse Välk 494-ga. Hooaeg algab kohtumisega 2. aprillil FC Kose vastu...
Hooaja kalender ilmub kodulehele lähipäevil. Allpool on toodud ka võistkonade kodustaadionid.
II liiga võistkonnad:
Piirkond A
Sõrve JK
Pärnu Pataljoni JK
FC Warrior II Valga
Välk 494 Tartu
Tarvastu JK
FC Elion Tallinn
FC Kose
Tartu Ülikool Fauna
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Piirkond B
JK Kalev Sillamäe
FC Levadia Junior Maardu
JK Orbiit Jõhvi
Tallinna Jalgpalliklubi
JK Merkuur Tartu II
JK Trans Narva II
JK Tallinna Kalev II
FC MC Tallinn
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Pärnu Pataljoni JK – Pärnu Kalevi staadion
Sörve JK – Kuressaare linnastaadion
JK Trans Narva II – Narva Kalevi staadion
JK Merkuur Tartu II – Tartu Annelinna kunstmuruväljak
Välk 494 Tartu – Tartu Annelinna kunstmuruväljak
JK Kalev Sillamäe – Sillamäe Kalevi staadion
Tallinna Jalgpalliklubi - Wismari staadion
FC Warrior II Valga - Valga linnastaadion
JK Tallinna Kalev II – Kalevi keskstaadion
FC Levadia-Juunior - Punase tänava kunstmuruväljak
JK Orbiit Jõhvi – Jõhvi linnastaadion
TÜ Fauna Tartu – Tartu Tamme kunstmuruväljak
FC Kose – Oru PK staadion
Tarvastu JK – Soe staadion
FC Elion Tallinn – Männiku staadion
FC M.C Tallinn – Kernu staadion

Hooajaeelne ettevalmistus: toimub
sõprusmäng Meistriliiga klubiga
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20.01.2006
Kuigi 20. jaanuari treeningkohtumine jäeti äärmiselt madala temperatuuri tõttu ära peaksid aset
leidma sõprusmängud Pärnu Pataljoni ning SK-10-ga. Kokku on lepitud ka 6. märtsil toimuv
sõprusmäng JK Tammeka-ga...
Treeningkohtumiste kuupäevad on hetkel veel lahtised.
Lisaks eelpoolmainitud mängudele on käimas läbirääkimised sõprusmatshi pidamiseks ka Pärnu
Vaprusega.

Fauna treener Ondatra soovib eelkõige näha
arengut
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31.01.2006
2006 hooajaks ametisse valitud Tartu Ülikool Fauna uus treener Ondatra sõnul ei olnud otsust
ameti vastuvõtmiseks raske teha. Fauna kunagise mängija ning ründestaari Ondatra sõnul on
klubil tema jaoks eriline tähendus. Loe ekskusiivset intervjuud uue treeneriga...
1. Kui kerge/raske oli teha otsust hakata fauna treeneriks? Mis mõjutas otsust?
Otsust ei olnud tegelikult eriti raske teha kui mulle pakkumine tehti.kuna faunal on minu
mälestustes päris eriline koht(esimesel ülikooliaastal sain sealt palju akadeemilisi sõpru ja
asendas mulle teatavas mõttes korporatsioonigi). ja samuti on mulle eluaeg meeldinud huvitavad
väljakutsed, eriti mis puudutavad minu igapäevatööd ehk jalgpalli. samuti oli määrav see, et tegu
oli üliõpilastega sest tegu on üldjuhul arusaajate ja mentaalselt võimekate inimestega, kellele
visatud tarkuseterad ka üldjuhul idanema hakkavad.
2. Milline on eesmärk algavaks hooajaks? Kas peale hea positsiooni liigatabelis on veel
mingeid eesmärke?
Peamine eesmärk oleks ikkagi saavutada vastuvõetav tulemus meistrivõistlustelt (püsima
jäämine) aga samuti oleksin rõõmus treenerina kui mõnedki mängijad tänu mulle edasi areneksid

nii mõtlemiselt ja ka füüsiliselt.
3. Mida arvad fauna eelmisest hooajast? Kas lõpptulemus oli üllatus? Mis oli meeskonna
tugevaim külg?
Eelmist hooaega jälgisin peaasjalikult kodulehe vahendusel ja nii palju kui sattusin tamme
staadionil olema kui fauna kodumänge mängis. Ma ei arva,et lõpptulemus oli üllatus. Välk oli
liiga tugevaim sats ja võttis lõppkokkuvõttes oma ja see et faunal õnnestus teine koht hõivata on
igati loogiline sest ülejäänud vastased koosnesid minu mälu järgi peaasjalikult noortest ja
arenevatest mängijatest, kelle füüsiline tippvorm saabub alles lähiaastatel. ja kuna fauna
tugevaim külg on vaim ja võitlusind, siis noorte võiskondade vastu saab juba puhtalt nende
kahega päris palju korda saata.
4. Milline mulje on jäänud meeskonna valmidusest hooajaks treeningmängude põhjal?
Oleme nüüdseks pidanud ühe mängu. erilist muljet see mulle ei jätnud sest paar võtmemängijat
oli puudu ja nendest kes olid kohal, mängisid paljud harjumatutel kohtadel.tööd on veel palju
teha ja väga suure osa sellest tööst moodustab mängijate mentaalne harimine sest paljudel
puudub nö. jalgpallialgharidus ja sellepärast ei saa ka neile süüks panna taktikalisi
möödalaskmisi. väga raske on teada midagi sellist, mida sulle kunagi õpetatud pole.

5. Kas meeskonna komplekteerime 2006 hooajaks on läinud treeneri soovide järgi – kas on
olemas kõikidele positsioonidele mees, kas oleks soovinud juurde mõnda mängijat kelle
mitteosalemine annab tunda, kas on juurde tulnud mõni tugev mängija jne?
Suures plaanis on meeskond enamvähem sama. lisandunud on paar mängijat, kellel on just
olemas vajalik jalgpallitaust. Kohati ma just nende abile loodangi, et nad aitavad oma
kogemustega mul väljakul korda hoida ja juhendada kõike nö. vahetult võitlustandrilt. mängijaid
võiks muidugi rohkem olla aga nö. optimaalsed vahendid peaks mul olemas olema. ma tõsiselt
loodan, et lõplikult pole putsad varna riputanud veel endiste aegade legendid Kassikakk, Siiam
ja madu - uss sest nende kogemustest ja oskustest on sellele võiskonnale palju kasu. lisandunud
mängijatest loodan enim võibolla erki kadele, kelle peale jääb meie ründetegevuse
koordineerimine ja leino lõnsule, kes olles mänginud ka meistriliigas suudab organiseerida meie
kaitset.
6. Mida oskad arvata vastaste kohta algaval hooajal? Kes on favoriit? Kellega faunale
sobib mängida, kellega läheb raskeks?
välk-raske ja ebameeldiv vastane. koosneb suuresti jalgpallitaustaga mängijatest. neil on treener,
kellel suured kogemused. samuti on faunaga mängud välgule põhimõttelised sest suutis ju fauna
neid eelmine hooaeg kaks korda võita.
sõrve-alati olnud tugev tegija teises liigas. võibolla saaremaa populaarseim jalgapllisats. nende
plussiks on veel kodumängud sest külalisvõiskondasid ootab pikk reis enne mängu.
tarvastu-olen ise paar korda nede vastu mänginud (kuid mitte 11 vs. 11) nähtu põhjal pean seda
väga ühtlaseks võiskonnaks. ei meenu ühtegi nõrka ega ka ülitugevat lüli. saaliturniiril jätsid

finaalmängudes päris hea mulje. aga saal on saal ja muru on muru. aga arvan et heal päeval
mängitav täiesti.
saue- minu arvates võibolla kõige mängitavam vastane sellest seltskonnast. nägin nende mängu
fauna vastu üleminekuturniiril tamme sy´taadionil. siis nad ei jätnud just kõige tugevamat muljet.
aga ühe mängu puhul (liiatigi veel võõrsil mängu) ei saa teha põhjapanevaid järeldusi.
elion-sellest võiskonnast ei tea praktiliselt midagi. tean ainult seda, et seal mängib kunagine eesti
koondise mängija janno jürisson. aga tallinna võiskonnad on alati head olnud sest suures linnas
ikka leidub väärt mängijaid.
warrior- meistriliiga duubel..seega on neil mängudes võimalik kasutada meistriliiga kogemuste
ja oskustega mehi. rohkem pole vaja kommenteeridagi.
pärnu pataljon-meeskond kes võidab teise liiga ja loobub üleval mängimsest ei saa nõrk olla.
minu andmete kohaselt peaks võiskond koosnema noortest 1985-1987 sündinud poistest+
mõningad vanemad tegijad. väga tugev vastane.
TÜ Fauna tänab mr. Ondatrat eksklusiivse intervjuu eest.

Meistrikate V voor: üllatusi põhjast
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15.02.2006
Ülikoolide meistrikate V vooru üllatus tuli põhja piirkonnast, kus senine liider sai ootamatult
suureskoorilise kaotuse osaliseks. Lõunas oli üllatuseks seekord kahe võistkonna nimevahetus
sponsorlepingu tõttu Funding OÜ ja TÜ Fauna vahel. Põnevusmängus jäi Maaülikoolil vaid üks
värav puudu suurepärasest tagasitulekust suurest kaotusseisust...
Lõunapiirkonnas kohtusid seekord omavahel uute nimedega TÜ Fauna Funding ning TÜ Fauna
Funding II ja kohtumise võitis neist esimene tulemusega 3:0. Mängu üldpildist oli näha, et
Funding oli pisut parem igas mänguelemendis, mis tagas lõpuks ka kolm väravat. Jala said
valgeks Tiiger (25 min) ja kahel korral Tiku (27 ja 35 min).
Sõjakool võitis kohtumises Lennukolledzhiga poolaja 1:0 kuid lõpptulemuseks jäi 1:1.
TÜ Sotsiaal sai kirja meistrikate esimese võidu, olles tulemusega 4:1 parem TÜ Tibidest.
Eesti Maaülikool hakkas väga visalt vastu TÜ Lambisatsile ning kaotas 4:5, poolaeg 0:3 ning
veel 10kond minutit enne lõppu 1:5.

Tallinnas oli suurüllatuseks Audentese ülisuur võit senise liidri Tallinna Ülikooli üle 7:0.
Sotsiaal-Humanitaarinstituut oli 5:0 parem TTÜ Metsikutest Inglitest. ITK ja EMA mängisid 1:1
viiki. SKA sai loobumisvõidu TTÜ Majandusmagistrilt.
Lõunas on TÜ Fauna Funding ja Lambisatsil 15 punkti, teoreetiline võimalus veel ka TÜ Fauna
Funding II, kel 10 punkti.
Tallinnas juhivad TLÜ ja SHI 12 punktiga, 10 punkti on AUD ja SKA. Neist kõige paremad
võimalused edasipääsuks on AUD, kellel on nõrgemate vastastega mängida, ülejäänud
meeskondadel veel omavahelised mängud ees ja kõik lahtine.

Funding OÜ ja MTÜ JK Fauna sõlmivad
sponsorlepingu
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16.02.2006
Funding OÜ sõlmib järgmisel nädalal MTÜ JK Faunaga sponsorlepingu, mille eesmärgiks on
aidata mittetulundusühingul saavutada oma eesmärke üliõpilasspordi arendamisel. Funding OÜ
on Tartus baseeruv ettevõte, mis tegeleb projektijuhtimise ning ärikonsultatsioonidega...
Funding OÜ ning mittetulundusühingu vaheline kontakt
saavutati tänu faunakale mängijanimega Vutt-vutt, kes
on eraelus tuntud ka nime all Lauri Antalainen. Funding
OÜ on Fauna endise mängija asutatud eraettevõte.
Ettevõtte missiooniks on läbi kvaliteetse ja kliendi vajadustest lähtuva konsultatsiooniteenuse
aidata ettevõtetel, teadusasutustel ja omavalitsustel saavutada püstitatud eesmärke. Ettevõtte
netokäive 2005 aastal ületas 2 milj. krooni ning kokku on ettevõtte abiga toodud eesti
ettevõtetele erinevate projektidega 162 milj. krooni.
MTÜ JK Fauna kavatseb sponsorlepingu tulude abil katta osa Tartu Ülikooli jalgpallivõistkonna
TÜ Fauna 2006 hooaja eelarvest ning loodab et leping saab olema kahepoolselt kasulik.
Sponsori kodulehekülge saab külastada aadressil: www.funding.ee
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Tartu piirkonnas selgusid edasipääsevad
võistkonnad
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27.02.2006
Ülikoolide vahelistel meistrivistlustel mängiti VI voor ning Lõuna piirkonnas selgusid
edasipääsejad kuid põhja piirkonnas tekkis viimaseks vooruks pingeline seis, kus
edasipääsuvõimalused on veel neljal võistkonnal. Fauna Funding võistkonnad said kahe peale
võidu ja kaotuse...
Tudengite meistrivõistlused talijalgpallis on jõudnud otsustavate mängudeni. Enne viimast vooru
on Tallinna piirkonnas seis ülipingeline, sest VI voor ei selgitanud ühtegi kindlat edasipääsejat.
VI vooru esimeses mängus õnnestus Eesti Mereakadeemial minna kiirest väravast 1:0 juhtima,
kuid järgneva kümnekonna minutiga suutis favoriit Audentese Ülikool lüüa neli vastuseta
väravat ning võita poolaja 4:1. Turvalist eduseisu enam käest ei antud ning saavutati lõpuks 6:3
võit, Tarmo Saks ja Kert Küttis lõid kumbki võitjate kasuks 2 väravat. Kohtumises
Sisekaitseakadeemia ning Tallinna Tehnikaülikooli Metsikute Inglite vahel löödi hoolimata
mitmetest headest võimalustest kõigest üks värav,
3 mänguminutil oli täpne Eduard Kuiv ning seega ülioluline võit Sisekaitseakadeemiale. Taas
kord ei õnnestunud meeskonda kokku saada Tallinna Tehnikaülikooli Majandusmagistril ning nii
sai Infotehnoloogia Kolledž turniiritabelisse kirja +/- võidu. Vooru keskses mängus kohtusid
varasemad meistrid Tallinna Ülikool (meister 2004) ning tiitlikaitsja SotsiaalHumanitaarinstituut. Teise järjestikuse kaotuse pidi vastu võtma Tallinna Ülikool ning seekord
tulemusega 0:4. SHI poolt olid täpsed Erik Steinberg, Ilja Krivošein ning Andrei Kovalchuk 2
väravaga.
Ühtlasi tähendas Tallinna Ülikooli kaotus, et isegi kui ollakse viimases voorus võidukad, jääb
üksnes teoreetiline võimalus pääseda 3. märtsil toimuvale finaalturniirile. Ülejäänud kolm
meeskonda, kes pretendeerivad kahele edasipääsukohale on Audentese Ülikool, SotsiaalHumanitaarinstituut ning Sisekaisteakadeemia.
Teisipäeval, 28.veebruaril peetavas viimases voorus kohtuvad kell 19.00 Kalevi staadioni
kunstmurul omavahel tabeli kaks esimest meeskonda Sotsiaal-Humanitaarinstituut (15 punkti) ja
Sisekaitseakadeemia (13
punkti) ning selgitavad isekeskis vähemalt ühe finalisti. Audentese Ülikool (13 punkti) kohtub
tabeli punaselaterna TTÜ Majandusmagistriga (0 punkti). Eeldades, et kohtumine suudetakse
võita, tagataks endale kindel edasipääs finaalturniirile. Tallinna Ülikool (12 punkti) kohtub Eesti
Mereakadeemiaga (5 punkti) ning TTÜ Metsikud Inglid (7 punkti) Infotehnoloogia Kolledžiga
(4 punkti).
Tartu piirkonnas said edasipääsejad lõplikult selgeks VI vooruga. Seni veel teoreetilist
edasipääsulootust hellitanud Tartu Ülikool Fauna Funding II kaotas suurelt lähikonkurent Tartu
Ülikool Lambisatsile 2:10, kusjuures esimese poolaja viimaste sekunditeni püsisid tablool
minimaalsed kaotusnumbrid 2:3. Timo Teniste lõi võitjatele 4 väravat.

Teine edasipääsu taganud meeskond Tartu Ülikool Fauna Funding oli samuti võidukas,
tulemusega 4:1 alistati Tartu Lennukolledž. Veiko Viisileht lõi kohtumise resultatiivsemana 2
väravat. Suureskoorilise võidu sai tabelisse Eesti Maaülikool, kes võitis 7:0 Tartu Ülikool
Tibisid, Rainar Laesilt kübaratrikk. Sama, 7:0 tulemusega lõppes ka kohtumine Kõrgema
Sõjakooli ning Tartu Ülikool Sotsiaal vahel, Vadim Ternitski lõi Sõjakooli eest 4 väravat.
Viimase vooru otsustada jääb üksnes Tartu piirkonna lõplik paremusjärjestus. Finaalturniirile
pääsenud ning seni kaotuseta püsivad Tartu Ülikool Fauna Funding (18 punkti) ja Tartu Ülikool
Lambisats (18
punkti) kohtuvad omavahel. Ülejäänutes mängudes on vastamisi Kõrgem Sõjakool (7 punkti) ja
Eesti Maaülikool (7 punkti), Tartu Lennukolledž
(7 punkti) Tartu Ülikool Sotsiaal (3 punkti) ning Tartu Ülikool Tibid (0
punkti) Tartu Ülikool Fauna Funding II (10 punkti).
Turniiritabelid ning väravalööjad http://www.easl.ee/tulemused/102.xls
Rait Rodi
EASL, peakorraldaja

Tudengite talijalgpalli alagrupiturniir lõppes
ekstreemsetes oludes
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01.03.2006
Alagrupimängude viimases voorus selgusid põhja piirkonna edasipääsejad ning lõuna piirkonna
alagrupi võitja. TÜ Fauna Funding pidi vastu võtma esimese kaotuse, kuid jätkab siiski reedel
(03. märts, 13.00 Tamme std) poolfinaalis põhja piirkonna võitjaga...
Tudengite talijalgpalli viimane voor selgitas Tallinnas kaks meeskonda, kes jätkavad mänge
meistritiitli eest. Teisipäeva õhtu võttis jalgpallureid vastu tugeva lumesajuga, lisaks pealinna
tänavatele oli lume alla mattunud ka Kalevi staadion. Esimest korda sellel aastal olid korraldajad
sunnitud ära jätma osa kohtumisi, kuna pidev lumesadu tegi võimalikuks vaid ühe väljaku
lahtihoidmise jalgpallimänguks vajalikul tasemel.
Seetõttu toimus Tallinnas vaid kaks kohtumist. Tegemist oli siiski ülioluliste mängudega, kuna
nendes mängudes selgitati edasipääsejad.
Esimeses mängus tulid talijalgpallile kohaselt lumisele ning ülilibedale platsile eelmise aasta
kaks parimat meeskonda, meister Sotsiaal-Humanitaarinstituut ning Sisekaitseakadeemia. Enne
viimast vooru tabeli tipus olnud meeskonnad alustasid kohtumist teadmisega, et vaid võit tagab
pääsu finaalturniirile. Maksim Tammi õnnetu omavärav 8 mänguminutil viis SHI 1:0 ette ning
Stepan Tšernousov seadis 3 minutit enne poolaega tabloole 2:0. Teist poolaega alustas
Sisekaitseakadeemia märgatavamalt aktiivsemalt ning Taavi Veersalu suutiski 29 minutil

kaotusseisu minimaalseks vähendada. Kui Erik Steinberg lõi 34 ja 37 minutil kaks väravat, oli
mängusaatus otsustatud. Sergei Gerassimov küll suutis minut hiljem ühe värava tagasi mängida,
kuid Mihhail Jakovlevi väga õnnetu omavärav ja Dmitri Kirilovi tabamus kohtumise eelviimasel
minutil tähendasid SHI kindlat 6:2 võitu ja ühtlasi esikohta Tallinna piirkonnas.
Teises kohtumises tuli Audentese Ülikool platsile punaselaterna Tallinna Tehnikaülikool
Majandusmagistri vastu kindla ülesandega, et võit tagab neile piirkonnas II koha ning pääsu
finaalturniirile. Ülesanne sai kergelt täidetud. Väga lahtises ja väravaterohkes kohtumises lõi
Audentes pea iga kahe minuti tagant värava, võitis poolaja 10:2 ja kogu kohtumise 17:4. Kert
Küttis lõi koguni 6 väravat, Dmitri Kulikov ja Dmitri Skiperski kumbki 5 väravat, ühe tabamuse
sai kirja Sven Kurnim.
TTÜ Majandusmagistri eest olid resultatiivsed Ermo Eero, Aleksander Kolobov ning Sven
Jürgenson kahe tabamusega.
Lõplik paremusjärjestus Tallinnas: 1. Sotsiaal-Humanitaarinstituut 18 punkti, 2. Audentese
Ülikool 16 punkti, 3. Tallinna Ülikool 15 punkti, 4. Sisekaitseakadeemia 13 punkti, 5. TTÜ
Metsikud Inglid 8 punkti, 6.
Infotehnoloogia Kolledž 5 punkti, 7. Eesti Mereakadeemia 5 punkti, 8.
TTÜ Majandusmagister 0 punkti.
Hoopis teistsugune talveilm tervitas tudengeid Tartus, kus väljak oli lumest täiesti puhas ning
tingimused selle aasta parimad. Esimeses kohtumises selgitati Tartu piirkonna võitja. Tartu
Ülikool Fauna Funding läks Anti Orgla ja Siim Sarve väravatest 2:0 juhtima. Seejärel leidis oma
mängu Tartu Ülikool Lambisats, kes nelja minuti jooksul lõi kolm väravat ning võitis poolaja
3:2. Teisel poolajal jätkas heatasemelist mängu Lambisats ning võitis kohtumise 7:3. Erki Kade
ja Kait-Kaarel Vaino lõid TÜ Lambisatsi kasuks kumbki 2 väravat. TÜ Lambisats on ka ainus
meeskond, kes läbis alagrupiturniiri kaotuseta.
Ülejäänud kohtumistes saavutati kaks suureskoorilist võitu, Tartu Lennukolledž oli 6:0 parem
Tartu Ülikool Sotsiaalist ning Tartu Ülikool Fauna Funding II 5:0 Tartu Ülikool Tibidest.
Viimases kohtumises alistas Eesti Maaülikool tulemusega 4:2 Kõrgema Sõjakooli.
Lõplik paremusjärjestus Tartus: 1. TÜ Lambisats 21 punkti, 2. TÜ Fauna Funding 18 punkti, 3.
TÜ Fauna Funding II 13 punkti, 4. Tartu Lennukolledž 10 punkti, 5. Eesti Maaülikool 10 punkti,
6. Kõrgem Sõjakool 7 punkti, 7. TÜ Sotsiaal 3 punkti, 8. TÜ Tibid 0 punkti.
Reedel, 3. märtsil kell 13.00 algaval finaalturniiril Tartu Tamme staadioni kunstmurul kohtuvad
poolfinaalides Sotsiaal-Humanitaarinstituut Tartu Ülikool Fauna Funding ning Audentese
Ülikool Tartu Ülikool Lambisats. 14.00 toimub kolmanda koha mäng ning
14.45 algab finaalkohtumine.
Turniiritabelid ning väravalööjad http://www.easl.ee/tulemused/102.xls
Rait Rodi
EASL, peakorraldaja

5282218
rait.rodi@ut.ee
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Tartu Ülikooli teaduskondade
meistrivõistlused
7B

02.03.2006
Tartu Ülikooli teaduskondade vahelisel mõõduvõtul osales sel aastal kokku 8 võistkonda.
Meistritiitli võitis seekord Sotsiaalteaduskond ülipõneva finaali järel Kehakultuuriteaduskonna
vastu skooriga 2:1...
Kuna esimest korda oli võistlus teaduskondade põhine, osalesid faunakad erinevate võistkondade
koosseisus.
Kokku osales 8 võistkonda, majandusteaduskond kahe meeskonnaga ning
kehakultuuriteaduskonna II kursust esindasid naised.
Meistritiitli võitis sotsiaalteaduskonna meeskond, kes ülipingelises finaalis tuli
kehakultuuriteaduskonna I kursuse vastu viimase 45 sekundiga välja 0:1 kaotusseisust ning võitis
2:1. Kolmanda koha võitis majandusteaduskonna I meeskond, kes kolmanda koha mängus oli
suurelt 6:1 üle bioloogia-geograafiateaduskonnast.
Mis puutub alagrupi mängudesse, siis matemaatika-informaatikateaduskond
võitis hilisemaid võitjaid, sotsiaalteaduskonda koguni 5:1, kuid see jäi ka nende ainukeseks
võiduks alagrupis ja seetõttu tuli neil mängida alles 7.-8.kohale. Majandusteaduskond oli turniiri
õnnetuim meeskond, kuna kaotasid esimese mängu viimase sekundi!! väravast 0:1.
Turniiri parimad väravalööjad olid kõik faunakad: Tiiger 17 väravat, Tiku 6 väravat, Erki Kade 5
väravat. Tiiger lõi koguni 15 väravat 7.-8. koha mängus naisvõistlejate vastu.
Turniiri parimaks mängijaks valiti Tiku.
Võitjad said auhinnajks uhked meistrisärgid!
Sotsiaalteaduskonna võistkonnas oli ka 2 faunakat - Tiku (6 väravat) ning Laiskloom (3 väravat).
Veel faunakaid: Erki Kade (5 väravat) kehakultuuriteaduskonna III kursuse rivistuses 3. koht;
Piison oli bioloogia-geograafia väravas ning 4. koht; Pankrott, Suslik (1 värav, lisaks ka
omavärav) ja Kotkas said majandusteaduskonnaga 6. koha; Tiiger (17
väravat) ja Anti Orgla (2 väravat) 7.koht matemaatika-informaatikateaduskond.

Eesti Ülikoolide meister on Audentese
Ülikool
8B

06.03.2006
2005/2006 hooaja tudengite talijalgpalli meistrivõistlused said Tartu Tamme staadionil uue
meistri. 2005 aasta novembris alguse saanud meistrivõistlused kulmineerusid nelja meeskonna
vahelise finaalturniiriga. Fauna Funding kaotas poolfinaalis ja ka kolmanda koha mängus
penaltiseeriates...
16 alustanud võistkonna hulgast jõudsid Final Four´ile tiitlikaitsja Sotsiaal-Humanitaarinstituut,
Audentese Ülikool, Tartu Ülikool Lambisats ja Tartu Ülikool Fauna Funding.
Esimeses poolfinaalis oli Audentese Ülikool 3:0 parem Tartu Ülikool Lambisatsist. Mänguseis ja
– pilt püsis võrdsena teise poolaja 13 minutini, mil Tarmo Saks Audentese Ülikooli ette viis. Siis
rauges Lambisatsi vastupanu ning Dmitri Kulikov ja Dmitri Skiperski seadsid lõppseisuks 3:0.
Teises äärmiselt tasavägises poolfinaalis Sotsiaal-Humanitaarinstituudi ja Tartu Ülikool Fauna
Fundingu vahel läks võitja selgitamiseks tarvis mängujärgseid karistuslööke. Esmalt viis
kohtumise 4 minutil Veiko Viisileht Fauna Fundingu 1:0 juhtima, minut hiljem kasvatas Rait
Rodi vahe juba kaheväravaliseks. Selle tulemusega lõppes ka poolaeg. Teisel poolajal olid SHI
pallurid teinud omad järeldused ning kohe poolaja alguses vähendas Andrei Suvorov kaotusseisu
ning minut hiljem seadis Stepan Tšernousov tabloole viiginumbrid. Neli minutit enne lõppu lõi
Rait Rodi taas kord Fauna Fundingu 3:2 ette, kuid edu hoida ei suudetud ning 2 minutit hiljem
seadis turniiri resultatiivseim mängumees Erik Šteinberg 3:3 viigi jalule.
Penaltiseerias oli kindlam SHI 3:2 ning nii pääses skooriga 6:5 finaali.
3. koha mängus kohtusid seega Tartu Ülikooli meeskonnad omavahel.
Norbert Hurt viis kohtumise teisel minutil Lambisatsi 1:0 juhtima, veerandtunnise mängu järel
Veiko Viisileht viigistas. Teisel poolajal läks Lambisats Leino Lõnsu väravast 2:1 juhtima, taas
kord tõi Fauna Fundingu mängu tagasi Veiko Viisileht, tehes seisuks 2:2. Nii tuli Fauna
Fundingul teistkordselt asuda penalteid lööma. Lambisats oli karistuslöökide sooritamisel täpsem
4:3 ja nii kuulus tulemusega 6:5 kolmas koht neile. Faunakatel tuli vastu võtta teine napp kaotus
ning leppida 4. kohaga.
Finaal kahe pealinna meeskonna vahel oli äärmiselt võitluslik ja tasavägine. Mängu 12 minutil
üritas palli päästa Audentese Ülikooli mängija Sven Kurnim, kuid tegi seda nii õnnetult, et pall
maandus oma väravavõrgus. Poolaeg lõppes siiski viigiliselt, väravaautoriks Tarmo Saks. Mängu
35 minutil suutis Siim Kärson Audentese 2:1 juhtima viia.
Nüüd alustas marulist ründamist SHI, kuid Tarmo Saks oli hoopis see, kellel õnnestus viimasel
minutil lüüa oma teine värav selles kohtumises ning 3:1 võit tähendas, et Audentese Ülikool võis
võtta Eesti Jalgpalli asepresidendilt Aivar Pohlakult vastu meistrikarika.
Turniiri parimaks mängijaks valiti Kert Küttis Audentese Ülikoolist.

Suurim väravalööja oli 19 tabamusega Erik Šteinberg ning parim väravavaht Mihhail Lissenkov,
mõlemad õpivad Sotsiaal-Humanitaarinstituudis.
Võidukasse meeskonda kuulusid Kert Küttis, Dmitri Kulikov, Argo Arbeiter, Dmitri Skiperski,
Siim Kärson, Sven Kurnim, Tarmo Saks, Richard Barnwell, Tanel Tull, Oleg Kijanov, Kaisus
Asteloks, Priit Priimägi ja Aivar Vipper.
Sotsiaal-Humanitaarinstituudi meeskonnas võistid hõbemedali Andrei Kovalchuk, Erik
Šteinberg, Stepan Tšernousov, Mihhail Lissenkov, Andrei Kiseljov, Peeter Gross, Aleksandr
Smõkovski, Andrei Suvorov ja Ilja Krivošein.
Kolmandaks tulnud Tartu Ülikool Lambisatsis mängisid Kristjan Tiirik, Erki Kade, Leino Lõnsu,
Kait-Kaarel Vaino, Timo Teniste, Norbert Hurt, Martin Karis, Indrek Koser, Jaak Teppan, Tenno
Samuel, Arsi Pavelts, Haimar Otsmaa ja Tanel Ojaste.

Lõplikud turniiritabelid, statistika ning väravalööjad http://www.easl.ee/tulemused/102.xls
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EASL, pressiteade
06.märts 2006, Tartu

TÜ Fauna liigahooaeg algab plaanitust
varem JK Nõmme United vastu
9B

13.03.2006
Seoses SELL mängude korraldusega toodi ettepoole Fauna 20. mai kohtumine JK Nõmme
United (endine FC Elion) meeskonnaga, mis toimub nüüd 25. märtsil kl 13.00 Tamme staadionil.
II liiga lõuna/lääne piirkonnas on teisigi mänguaegade muudatusi...
2006 hooaja kalendris on sisse viidud järgmised muudatused:
Laupäeval, 25.märtsil kell 13.00 TÜ Fauna – JK Nõmme United ( endise nimega FC Elion), Tartu Tamme
staadioni kunstmuruväljakul ( oli 20.mai kell 12.00)
Seoses FC Warrior Valga II meeskonna osalemisega rahvusvahelisel jalgpalliturniiril Hispaanias, on II liiga
Lõuna/Lääne piirkonna 2006.a. jalgpalli meistrivõistluste mängukalndrisse sisse viidud alljärgnev muudatus:
III voor

Laupäeval, 25.märtsil kell 12.00 JK Tarvastu – FC Warrior Valga II, Valga kunstmuruväljakul ( oli 15.aprill
kell 12.00, Soe keskasula staadionil )

Põhja piirkonnas:
Neljapäeval, 06.juulil kell 18.00 Tallinna JK – JK Sillamäe Kalev, Wismari staadionil ( oli 08.juuli kell 13.00 )
XIV voor Kolmapäeval, 19.juulil kell 18.00 JK Maag Tartu II – Tallinna JK, Annelinna kunstmuruväljakul ( oli
15.juuli kell 15.00)

AS Rait on hooaja 2006 peasponsor

10B

21.03.2006
Sel nädalal sõlmivad puitviimistlusmaterjalide tootja AS Rait ja TÜ Fauna sponsorlepingu, mille
alusel saab AS Rait TÜ Fauna 2006 hooaja peasponsoriks. Lisaks lepiti kokku, et 2006 hooaja
särkidele asetatakse peasponsori logo. Leping näeb ette ka võimalikku toetust järgmisel hooajal...
AS RAIT toodab ja turustab RAITWOOD kaubamärgi all põhjamaisest okaspuidust
viimistlusmaterjale.
Klientideks on peamiselt B2B partnerid - puidutööstused, ehitajad, majatehased ning neid
varustavad professionaalsed edasimüüjad nii Eestis kui üle maailma.
AS RAIT loodi aastal 1991. Tänaseks moodustavad grupi puidutöötlemisettevõtted
tehnoloogilise ahela, mis tegeleb põhjamaise okaspuidu väärindamisega. Ahela lülideks on
saetööstused, höövlitööstus, pinnaviimistlustsehh ning aiatooteid valmistav puidutööstus.
Ettevõtte kodulehekülg asub aadressil: www.raitwood.ee
HU

UH

Esimene II liiga kohtumine kaotati

11B

25.03.2006

Hooaega varakult alustama pidanud meeskonnad kohtusid talvises Tartus tehes 2006 hooaja II
liiga avalöögi Tamme kunstmurustaadionil. Faunal jäi punktidearve esialgu avamata, sest
Nõmme Unitedile jäädi selgelt alla 0:3. Loe Vesimuti kommentaari...
Fauna kaotas JK Nõmme Unitedile 0-3, aga mängupilt ei olnud halb. Fauna näis esimest mängu
II liigas alustavat ökonoomselt, ilma liigse rabistamiseta ja ettevaatlikult. Mäng esimesel poolajal
kulges küllaltki võrdselt ja heas õhkkonnas.
Uuesti Fauna meeskonnas alustanud Ondatra lõi teravusi ja kannustas meeskonda. Siiski
õnnestus vastastel poolaja keskel mängida oma ründaja vabale positsioonile, kust löödi 0-1
kaotusseisuks.
Võib ütelda positiivselt, et Fauna uued mängijad Kade, Lõnso ja Anti ei olnud sugugi halvemad
kui vanemad. Tagasi Fauna juurde oli tulnud ka Mesilane, kes sarnaselt Ondatrale oli tahtmist
täis.
Teine värav oli selliste väravate killast, mille vastu on raske midagi teha, tegu oli väga
meisterliku kauglöögiga mänguolukorrast.
Lisaks mängisid Fauna poolel Kaan, Kärbes, Kotkas, Pankrott (vahetusest), Tiku, Naarits, Siiam,
Skorpion, Tiiger, Leopard (vahetusest) ning varem Fauna II eest esinenud Rainer (vahetusest).
Teisel poolajal muutus mäng tulisemaks ja lahtisemaks. Kaan tegi üsna palju tõrjeid ja Kaitse
eesotsas Kärbsega palju tööd. Siiski õnnestus vastase ründajal taas meie kaitsega võideldes
saavutada kontroll palli üle, ja lüüa 0-3. Ka Faunal olid omad võimalused, ent väravani ei jõutud.

Treener Ondatra kommentaarid esimesele
mängule
12B

30.03.2006
Fauna koduleht palus TÜ Fauna treeneril kommenteerida hooaja avamängu II liigas JK Nõmme
United vastu. Järgnevalt avaldame Ondatra vastused toimetuse küsimustele...
1. Millise taktikaga läksite hooaja esimesele liigamängule? Millist mängu ootasite jne?
Ausalt öeldes oli enne mängu treenerina väikene värin sees sest ei teadnud absoluutselt oodata,
mis juhtuma hakkab. Praktiliselt 90% Fauna mängijatel puudub igasugune II liiga kogemus ja
sellepärast kartsin, et paljudel võib hakata jalg värisema või võib mõte nö. kinni joosta.

Sellepärast edutasin ka ennast põhikoosseisu, et saaks poisse innustada rohkem ja natukene ka
oma kogemusega abiks olla. Taktikaks oli, et vaatame alguses, mis puust vastased on ja siis
otsustame edasi.
2. Kuidas jäite rahule meeste ettevalmistusega mänguks?
Ettevalmisusega ei saa jääda rahule sellepärast, et tegelikult saime esimeses mängus alles esimest
korda mängida põhikoosseisuga. Päev enne trenni harjutasime standardolukordasid aga kahjuks
olid Tamme staadioni nurgalöögi andmise kohad veega kaetud ja nurgalööke oli raske anda.
3. Kuidas oli mängupilt?
Ausalt öeldes olid esimesed 30 minutit üle ootuste head. pall liikus ja suutsime ka mõned
teravused luua. Aga arvesse tuleb võtta ka seda, et ka vastastele oli väljak võõras ja selja taga
pikk autosõit. Peale esimest väravat kukkusime ära jälle. Kaotasime selgelt keskvälja. Kõik
kõrged pallid, mis keskväljale tulid, langesid vastastele. teise poolaja alguses nihutasin Rodi
keskväljale, et võita rohkem lahtisi palle ja et oleks rohkem võitlust. See tõi ka paar minutit tulu.
Siis lõid vastased meile iluvärava ja kukkusime jälle mingisse kummalisse auku. Teise poolaja
teisel poolel ärkasime korraks. Ettenihutatud Rainar lõi latti ja Maikol oli kaks head võimalust.
Aga seisul 0-3 lagunesime täiesti, mis on ka arusaadav.
4. Millest tundus enim puudust olevat esimeses mängus?
Esimeses mängus oli puudus minu arvates just võitlusest ja kogemusest. Mängijad ei läinud
pallile peale suhtumisega, et ma tahan seda palli saada ja ma saan selle palli, vaid oldi kohati
nigu baleriinikesed. Samuti jäi puudu kindlusest. Väga palju eksiti lihtsate söötudega või üritati
pallist liiga kiiresti vabaneda. Aga olen kindel, et see muutub siis kui II liigas mängimine muutub
poiste jaoks tavaliseks sündmuseks nädalas ja seda hakatakse võtma nö. heas mõttes rutiinina.
Samuti peab au andma Nõmme kahele endisele koondise mängijale. Kallaste on küll natukene
oma kabariite muutnud võrreldes aastatega paar tagasi aga mängumees jääb mängumeheks. Kui
ma ei eksi siis andis ta vähemalt ka kaks väravasöötu. Samuti oli väga hea Janno Jürisson. Kes
lõi värava ja oli ka keskväljal pidurdamatus hoos :)...Aga kui Fauna mängijad ära harjuvad, et
pea igal nädalavahetusel peab mõne sellise hea ja kogenud venna vastu mängima ja suudavad
seda võtta kui kogemust, siis sünnib sellest ainult head selleks hooajaks ja suurt tulu ka
järgmisteks hooaegadeks.
5. Kas oli puudu mõni oluline mängija või katmata mõni oluline positsioon?
Puudu oli Märt. Tema on ka tegelikult võistkonna kompromissituim võitleja ja ka parimate
füüsiliste näitajatega. Loodan teda siiski Kose vastu rivis näha.
6. Kas teises ringis on vastane võidetav?
Kõik vastased on võidetavad. Ainult perversseimas imeunenäos ei ole võimalik näha et Eesti
korvpalli meeskond võidaks USAt. Aga jalgpalli võlu ongi selles, kõik võib olla...................
never say never.....
7. Järgmise vastasega on 2 mängu juba peetud, milline on plaan järgmiseks kohtumiseks?
Peale esimest mängu oli minul kui treeneril taganemistee olemas, et II liiga... ja nii edasi......Aga
nüüd on konkreetne võrdlusmoment olemas......Kindlasti on ka vastaste koosseis muutunud
võrreldes möödunud mängudega. Keegi on haige, keegi on imepäraselt tervenenud jne. Kui ma

ütlen, et plaan oleks esimese kaheksa minutiga lüüa kaks väravat ja ülejäänud mäng jalg palli
peal nurgalipu juures Eesti hümni laulda, siis ju Kose teab mida oodata ja minu plaanil poleks
mõtet. Aga ütlen vihjeks et jälgige minutieid 3´ 16´ 51´ ja 67´ ;)

Eelmise kohtumise tulemuse tühistamine

13B

31.03.2006
EJL teatest selgub, et JK Nõmme United on teinud sarnase "näpuka" nagu tegid faunakad
eelmisel hooajal Karksi vastu lubades kohtumisel osaleda kaartidega diskvalifitseeritud mängijal.
Seetõttu kuulub mängutulemus tühistamisele. Loe ka EJL vastavat teadet...
Eesti 2006 a jalgpalli meistrivõistluste II liiga Lõuna/Lääne piirkonna kohtumises Tartu Ülikool
Fauna – JK Nõmme United (25.03.2006) osales JK Nõmme United võistkonna koosseisus
diskvalifitseeritud mängija Timo Ivanov.
Vastavalt Eesti jalgpalli meistri- ja karikavõistluste juhendi IX peatüki punktile 9.5
mängutulemus tühistatakse ja turniiritabelisse kantakse 0 : - Tartu Ülikool Fauna kasuks. Kõik
mängus saadud karistused jäävad kehtima ja mängija peab vahele jätma Eesti 2006 a.
meistrivõistluste I vooru mängu Tarvastu JK-ga.

Fauna ja Kose mängisid viiki

14B

03.04.2006
Eelmise hooaja lõpus kaks kohtumist mänginud TÜ Fauna ning FC Kose kohtusid taas. Seekord
II liiga 1. vooru kohtumises ning mängu tulemuseks oli 1:1 viik. Mäng toimus Tamme
kunstmuru väljakul ning Skorpion lõi faunakate viigivärava alles kohtumise 3-ndal lisaminutil...

Warrior II - TÜ Fauna 4:1

15B

10.04.2006
Valgas tuli faunakatel vastu võtta hooaja esimene kaotus ning seda üsna suure skooriga. Fauna
värava vormistas juba kaotusseisust Tiiger, kes lõi temani põrganud palli ühe puutega ilusa
kaarlöögiga lati alt ning väravavahi näppude kohalt sisse...
Mängu kirjeldus tuleb lähiajal...

Järgmise kohtumise aeg muudetud

16B

10.04.2006
Eesti Jalgpalli Liit teatas täna, et seoses staadioni hõivatusega EJL poolt korraldatava madalama
liiga mänguga on järgmine TÜ Fauna kodumäng toodud 1 tunni võrra ettepoole. Uus mänguaeg
on seega 15 aprill kell 11.00 Tamme kunstmurul...

Ennustusvõistluse eelteade

17B

12.04.2006
Kuna arvutitarkvara enne V vooru adekvaatseid ennustusi ei suuda teha siis käivitab Fauna
koduleht ennustusvõistluse alates V voorust. Teatavasti võitis eelmise hooaja ennustusvõistluse
Koaala ning arvuti jäi 7 osaleja hulgas alles 5. kohale...
Eelmise hooaja tulemus oli arvutiprogrammile kodulehe ennustuste ajaloos seni halvim tulemus,
kuna eelnevalt on arvuti võidelnud esikoha pärast.
Nagu ka eelmistel aastatel annab täpse skoori ennustamine 3 punkti ning õige tulemuse (võitja
või viigi) ennustamine annab 1 punkti.
Esialgu ennustab arvuti kõikides III vooru mängudes viike 0:0. Seda ka juba ühe peetud mängu
kohta, mis teatavasti lõppes 3:0 Tarvastu võiduga.

III voorus viik

18B

15.04.2006
III vooru kohtumine Tartu võistkondade TÜ Fauna ja Välk 494 vahel lõppes 1:1 viigiga. Välk
494 poolt mängu viimases osas avaldatud surve tõi viigivärava, kui mängida oli jäänud veel
ligikaudu 10 minutit. Fauna värava lõi Tuttpütt penaltist, kes sellega avas ka oma väravatearve
Fauna eest. Ka Nõmme ja Pataljon mängisid täna välja viigi..
Fauna treener jäi mängupildiga rahule, kuigi pidas Välku mängu alguses favoriitideks ning
kokkuvõttes hindas treenr viigi rahuldavaks tulemuseks. Treener Ondatra sõnul mängiti enne
kohtumist kokku lepitud mänguplaan hästi välja, mis kindlasti lisab mängijatele enesekindlust
tulevasteks mängudeks.
Fauna värav sündis kui 17. minutil Nolguse vastu mänginud Välk 494 väravavahile määrati viga
ning Tuttpütt selle realiseeris. Välk kontrollis mängu küllaltki hästi vallates suurema osa aega
palli ning lõpuks tõi edu 75. minuti ääretsenderdus Fauna kasti, kus Välgu ründaja palli lähedalt
sisse lõi. Mõlemal võistkonnal oli veel häid võimalusi ning Fauna tabas ka kaks korda
väravapiirdeid, kuid rohkem võimalusi kumbki võistkond ei realiseerinud.
Täna Pärnu Pataljoni ja Nõmme United vahel toimunud mäng lõppes suureskoorilise 4:4 viigiga,
kusjuures 69. minutil juhtis võõrsil mänginud Nõmme Utd veel 3:0 ning 85. minutil juhtis juba
Pataljon 4:3.

Kokkuvõtvalt peale III vooru

19B

17.04.2006
III voorus oli kaks viiki ning teised kaks mängu lõppesid tulemusega 3:0. Fauna asub nüüd
tabelis III kohal kuid on tagapool olevatest tiimidest ühe mängu rohkem mänginud. Meie
piirkonnas ükski võistkond enam täiseduga ei mängi. Hooaja lingi alt leiab ka täpsemat infot...
Enim väravaid on seni löönud Nõmme Utd (10) ning parima kaitsega on seni esinenud Tarvastu
ja Kose (4 sisselastud väravat). TÜ Fauna on seni löönud 3 väravat ning lasknud lüüa 6.
Kokku on liigas seni peetud 13 kohtumist ning löödud 47 väravat. Kodus mänginud võistkonnad
on võitnud 4 mängu, külalisvõistkonnad on võitnud samuti 4 mängu ning kokku on tehtud ka 4
viiki. Välja on jagatud 31 kollast kaarti ning punaseid seni antud ei ole.

Fotod viimaselt kohtumiselt

20B

17.04.2006
Koduleht esitleb fotoreportaazhi viimaselt mängult, mille toimetas toimetusse Tiiger. Tänud
Toimetuse poolt Tiigrile ning fotograafile, kelleks oli Erik Allas. Saab näha 2006 hooaja uusi
särke. Fotosid saab vaadata Galerii alt.

Kuressaare mänguaega edasi nihutatud

21B

21.04.2006
Seoses Sörve JK kodumängude üleviimisega Kuressaare linnastaadionilt Salme staadionile ning
Salme staadioni hetkelise mängukõlbmatusega on II liiga Lõuna/Lääne piirkonna 2006.a.
jalgpalli meistrivõistluste mängukalendrisse sisse viidud alljärgnev muudatus...
V voor
Pühapäeval, 30.aprillil kell 17.00 Sörve JK – TÜ Fauna, Kuressaare kunstmuruväljakul ( oli kell
15.00 Kuressaare linnastaadionil )

Faunal tuli koduväljakul vastu võtta kaotus

22B

23.04.2006
Külalisvõistkond Tarvastu JK sai Tamme kunstmuruväljakul kirja 0:1 võidu TÜ Fauna üle.
Kuigi kodulehe korrespondendi hinnangul oli Fauna mängupilt võrreldes varasematega edasi
läinud ning mäng oli võitluslik anti siiski Tarvastule liiga palju võimalusi, millest üks ka
väravaks vormistatud sai. Faunakad ise väravat lüüa ei suutnud...

Teistest mängudest on hetkel teada järgmised tulemused:
FC Warrior II Valga - JK Sörve 7 - 0
FC Kose - Pärnu Pataljoni JK 0 – 2

Õhtuses Kuressaares 3:1 kaotus faunakatele

23B

30.04.2006
30 aprillil toimunud kohtumine JK Sõrve vastu Kuressaare linnastaadionil kaotati 3:1. Kahe
tunni võrra hilisemaks lükatud kohtumise esimene poolaeg lõppes seisuga 0:0 ning Faunal
õnnestus isegi juhtima minna, kuid siis vormistas koduvõistkond lõppseisu...
Kuigi võit jäi seekord kaugele võis mängupildis mängijate kommentaaride kohaselt siiski ka
ilusaid momente leida, mis annavad lootust tulevasteks mängudeks.
Võimaluse korral paneb koduleht siia varsti ka üles lühida mängukirjelduse.

VI voorus ennustab arvuti Faunale kaotust
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03.05.2006
Tabelis eelviimasel kohal olevale TÜ Faunale ennustatakse eesolevaks mänguks tabeli liidri JK
Pärnu Pataljoni vastu kaotust. Ülejäänud kohtumistes peaksid võitma kodumeeskonnad v.a. JK
Nõmme Utd kellele ennustatakse võõrsil paremust Warriori üle...
TÜ Fauna peaks ennustuse kohaselt kaotama suurelt skooriga 0:3. Võõrsilmängudelt seni
maksimumpunktid kogunud Pataljon on kindlasti favoriidiseisuses.
JK Nõmme Utd peaks võõrsil Valgas võtma võidu 1:2. Kuna Warrior võitis eelmises voorus
tabeli liidrit peaks just see olema VI vooru kõige ärevam kohtumine.

Võrdsete heitluses peaks 5-ndal kohal asuv Tarvastu koduväljakul parem olema hetkel tabelis 6ndal kohal olevast Sõrvest ning viimases kohtumises ennustatakse Välk 494 võitu 2:1 FC Kose
üle.

Mänguülevaade: Fauna - Pataljon 2:2
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07.05.2006
Tartus laupäeval toimunud kohtumises suutis TÜ Fauna kaotusseisu jäädes siiski välja võidelda
viigipunktid. Kohtumist Kotiku löögist 1:0 juhtinud faunakate kahjuks määrati penalti, mille
realiseerimise järel suutsid külalised ka 3 minutit hiljem juhtima minna. Ondatra värav 81.
minutil siiski kindlustas vähemalt viigi. Loe ka Vesimuti märkmeid mängu kohta siit...
Fauna - Pärnu
Koosseis:
Ahv
Mesilane
Tuttpütt
Kotik
Kotkas
Pankrott
Sitavares
Tiiger
Siiam
Skorpion
Tyranno
__________
Ilm on ilus, aga vaatajaid on vähe
____________
1. Sissejuhatus jääb ära, Pankrott annab kohe keskväljalt söödu Tyrannole, ent väravavaht jõuab
pallini varem
2. Vares teeb trahvikasti joonel pette ja üritab peale lüüa, ent läheb mööda
3. Pankrott spurdib söödule keskväljalt
4. Skorpion vasakult äärelt saab löögile peale söödumängu, ent lööb mööda

5. Tyranno teeb kaitsetööd laseb pallil seda ründaja eest varjate otsa-auti minna
6. Skorpion ja Tiiger kombineerivad, tuleb küljesissevise meie kasuks ja nurgalöök
7. Kotik kõmmutab nurgalöögist tulnud palli õhust otse väravasse - 1- 0 !!!!!
10. Oht meie värava all. Pärnakas üritab Ahvi üle mängida, keeruline löök põrkab tagasi ja
jätkulöök tabab latti. Kaitse lööb palli nurgalöögiks, mille Ahv püüab
12. Sitavares teeb Ronaldinhot, möödub petetega 3-4 pärnakast, kutsub esile vastaste mängujuhi
pahameeleavalduse
13. Pärnu ründab kiirelt vastu, ent Mesilane kõrvaldab ohu
14. Vares üritab väga tehnilist söötu, ent seekord ei õnnestu
15. Kotkal õnnestub peatada Pärnu rünnak paremalt
18. Pärnu surub ja jõuab läbi võitluse löögile heal kohal, ent löök läheb üle
19. Siiam ja Tiiger liigutavad rünnakul palli, ent Tyranno ei saa oma kaitsest mööda
20. Karistuslöök Pärnule, mängitakse sööduna, mida ei saa keegi kätte
23. Siiam üritab kauglöögiga üllatada väravavahti, ent väravavaht on valvel
24. Pärnu on taas löögile jõudmas, ei saaks öelda, et Pärnul pole võimalusi
25. Pärnu lööb peale, ent löök läheb värava keskele, Ahvile
Pärnu surub
27. Tuttpütt sirgub kaitses hästi peapallile
28. Siiam üritab lõigata kasu Pärnu kaitse palli-puterdamisest oma värava ees, ent ei jõua pallini
29. Pärnu ründaja näitab taset, võttes jooksu pealt palli rinnaga enesele ette ja lüües napilt mööda
alt nurgast
30. Tiiger üritab ka väravavahti üllatada, kes on endiselt valvel
31. Siiam saab keskel palli ja teeb taas kauglöögi, mis tabab latti
32. Tyranno välja ja Bobik tema asemele sisse, ja kutsutakse kohe võitlusesse, mis lõpeb
karistuslöögiga meie kasuks. Tüttpüti üritust jätkab Tiiger, kes lööb üle
36. Uus karistuslöök Tuttpütilt, sööduna mõeldud pall liigub puutumatult läbi meeste ja
väravavahile
Mäng on kiire ja ilus
37. Skorpionilt hea sooritus vasakult väravale, ent läheb napilt mööda, järgmine rünnak jõuab ka
temani, ent löök ei tule välja
38. Bobik annab hea söödu ühelt äärelt teisele Siiamile, kellel läheb aga pall liiga pikalt ette
39. Ahv liigub kastist välja ja lööb palli ära
40. Skorpionil õnnestub teha terav löök väravale, ent väravavaht tõrjub
Mäng kisub tuliseks
41. Pärnakas näib Tiigri puutest üsna kergesti kukkuvat, ent karistuslöök mängitakse lahti edutult
ja Fauna pressib kohe vastu
42. Viga keskel Tiigri vastu, ent Tuttpüti löök läheb väravavahi saagiks
43. Mesilane lükkab palli peaga külma närviga Ahvile
45. Siiam pressib kaitsjaid, üritades saada palli
_______________ I poolaeg 1-0 ____________
5. Viga Fauna vastu ja järgnevalt kohe Fauna kasuks ja pall jõuab kasti, ent keegi ei saa seda
sisse löödud
7. Skorpion teenib kollase kaardi segades vastase liikumist selja tagant
9. Siiam lööb väravale madala löögi, mis põrkab väravavahi kätest ja õlast latti!
16. Pärnu on suluseisus

18. Ondatra ja Silver tulevad sisse, Vares ja Pankrott välja
22. Skorpion liigub palliga väravale, ent kaitse takistab teda ja Skorpion saab hoiatuse
vaidlemise eest
24. Ondatra on suluseisus Fauna rünnakul
Fauna mängib üsna hästi
25. Nurgalöök Pärnu kasuks, ei too edu
27. Fauna kaitses toimub kerge segadus, mille tulemusena teenib Pärnu karistuslöögiõiguse.
Järgnevalt mängib pärnakas trahvikastis, tahtlikult või tahtmatult, käega, aga kohtunik laseb
mängul jätkuda, kuni järgmisel hetkel mängib palli käega Fauna mängija, ning Fauna vastu
määratakse penalti.
Ahv aimab ära löögi suuna, ent löök on liiga täpne - 1-1.
30. Pärnu ründaja nr 7 spurdib palliga suure kiirusega, ning suudab anda täpse söödu värava ette,
kust tuleb ühelt puutelt - 1 - 2
33. Ondatra mängib kastis peaga ja Kotik jätkab suunates palli väravale, ent väravavaht püüab.
36. Karistuslöök Fauna kasuks, pall lendab trahvikasti, kus suurest mürglist suudab kasu lõigata
Ondatra, palli kehaga väravasse ajades - 2 - 2 !!!!!
38. Pärnu on ründes terav, tabades posti.
40. Hea karistuslöök Tuttpütilt, väravavaht tõrjub ülevalt nurgast
41. Pärnu nr 7 on taas aktsioonis, ent Ahvil õnnestub käega tõrjuda madal löök üle otsajoone
44. Fauna teeb hea rünnaku, otsides võiduväravat - Ondatra vabale Skorpionile, Skorpion vabale
Koaalale, ent Koaala löök ei taba.
Kõik - Nordic Victory - 2 - 2.

Fauna saab napi kaotuse Männikul

26B

11.05.2006
Ennustusvõistluse 2. voorus on arvuti panustanud JK Nõmme Utd peale, ennustades neile
kodustaadionil suure tõenäosusega 2:1 võitu külalismeeskonna TÜ Fauna üle. Üsna kindel
ollakse arvuti sees ka Välk 494 võidu üle võõrsil...
VII voorus ennustab arvuti järgmisi tulemusi:
FC Kose - FC Warrior II

0:0

(39,3%)

JK Nõmme Utd - TÜ
Fauna

2:1

(49%)

JK Pärnu Pataljon Tarvastu JK

1:0

(40%)

Sõrve JK - Välk 494

2:5

(43,9%)

Fauna kaotas Nõmmel 7:1
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13.05.2006
Tuulisel Männiku kunstmurväljakul tuli TÜ Faunal vastu võtta suureskooriline kaotus 7:1 (2:0)
JK Nõmme Utd vastu. Kuigi Fauna alustas mängu ilusa mängupildiga, ei suudetud midagi korda
saata JK Nõmme kiirete ning tehniliste rünnakute vastu, millest 7 lõppesid väravaga ning
vähemalt korra tabati ka posti. Fauna auvärava eest hoolitses Ondatra...
Ka Fauna suutis päris ilusaid rünnakuid teostada, kuid trahvikastis ei leitud mingit lahendust
Nõmme kaitse ja väravavahi vastu. Fauna värava lõi mängu lõpupoole seisult 6:0 Ondatra, kellel
oli ka eelnevalt häid võimalusi, kuid Nõmme puuriluku head tõrjed ei lasknud varem väraval
sündida.
Fauna treeneri vaheajal antud kommentaar tõdes samuti, et mängu algus oli ilus kuid kaks
väravat esimesel poolaja lasti lüüa liiga kergesti.
Fännitribüüni hinnangul tegutses Fauna keskväli eeskujulikult, luues päris palju rünnakuid ning
mitmeid väravavõimalusi, kuid kaitse tegutses liiga pehmelt lastes vastased endast mööda liiga
kergesti. Tuleb siiski ka kiita JK Nõmme kiireid ja tehnilisi ründajaid, kellelt tulidki ilmselt
mängu ilusaimad hetked. Siiski oli mäng kokkuvõttes päris huvitav vaadata hoolimata
traumeerivast skoorist.

Video: Fauna vs Pataljon esimene värav
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15.05.2006
6. vooru mängust (Fauna vs. Pataljon) on saadaval väike videojupp. See kujutab Kotiku
kangelaslikku väravat (nurgalöögist), mis viis Fauna 1:0 juhtima. Vaata siit .
HU

UH

Kodumeeskonnad võidavad 8. voorus
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18.05.2006
Arvuti ennustuste kohaselt võidavad kolm järgmises voorus peetavad mängu kodumeeskonnad
üsna suureskooriliselt. Suurim skoor peaks tulema Valgas, kus kodumeeskonnale ennustatakse
triumfi skooriga 4:1...
Ülejäänud kohtumised peaksid järgmises voorus lõppema järgmiste numbritega tabloodel:
Tarvastu JK - Pärnu Pataljon 2:1
Välk 494 - Sõrve JK 3:0

Statistikat 8. vooru järel
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23.05.2006
Tabelit 8. vooru järel juhtima asunud Tarvastu JK hiilgab sel hooajal mitte ainult karmi kaitsega
(vähim arv sisselastud väravaid) vaid ka muljetavaldava 5 nullimänguga. Löödud väravate arv ei
ole küll parimate seas kuid olulised väravad ning võimas kaitsetöö on võistkonna siiski
liidrikohale aidanud. Vaata tabeleid ning loe lühikommentaare siit...
Ilmselt pakub konkurentidele huvi, et Tarvastu JK poolt sel hooajal löödud väravatest on koguni
85% löödud teisel poolajal. Samas ilmselt toimub see mingil määral kaitsetöö arvelt, kuna liiga
parimale kaitsele on kergem väravat lüüa teisel poolajal kuna seni on 71% väravatest löödud just
siis. Enim nullimänge on seega sel hooajal teinud ülekaalukalt Tarvastu JK (5, neist 3
koduväljakul) ning teisel kohal on Valga Warrior (2). Faunakad ning samuti ka Nõmme Utd
pole seni veel üheski mängus väravat puhtana suutnud hoida.

Tabel: Väravate löömise ajad.
Enim väravaid on meie piirkonnas löödud kokkuvõttes kõikide mängude viimase veerandtunni

jooksul (28,7%) ning kõige vähem väravaid on löödud esimesel veerandil (8,2%). Kaks
võistkonda (Välk 494 ja Nõmme Utd) on seni kõikides kohtumistes vähemalt ühe värava löönud.
TÜ Fauna on seni vaid ühe kohtumise pidanud lõpetama ilma väravatearvet avamata.
Kõige rohkem väravaid on löönud võistkond Valga Warrior (25 väravat, keskmiselt 3,1 väravat
kohtumises ning värav iga 28 minuti järel) ning jällegi ollaks resultatiivsemad teisel poolajal
(68% löödud väravatest). Vaid Välk ning Pärnu Pataljon on väravate löömises seni olnud
ühtmoodi edukad mõlemal poolajal.
Fair Play tabelit juhib FC Kose (6 hoiatust annavad tabelisse 6 punkti) ning distsipliiniga peaksid
pisut vaeva nägema TÜ Fauna ning Tarvastu JK (kummalgi tabelis 13 punkti, vastavalt 10 ning 7
hoiatust ning 1 ja 2 eemaldamist).

Tabel: Fair Play
Lääne/Lõuna piirkonnas on seni peetud 32 kohtumist, millest 8 on lõppenud viigiga. 12
kohtumist on lõppenud koduvõistkonna võiduga ning 11 kohtumist on võitnud
külalisvõistkonnad (1 mängutulemus tühistati). Kokku on nendes kohtumistes löödud 122
väravat, neist 9 penaltist ning 1 omavärav.
Kohtunikud on välja jaganud 70 kollast kaarti (keskmiselt mängus 2,19 kaarti) ning 3 punast
kaarti.

Tabel: Löödud väravad.

Tabel: Sisse lastud väravad.

Tabel: Nullimängud.

Suurim skoor tuleb järgmises voorus
Tallinnast

31B

25.05.2006
Järgmises voorus on arvuti ennustuse järgi suurim skoor sündimas Männikul, kus kohalik
Nõmme Utd võidab külastavaid valgalasi 3:1. Faunakatele ennustatakse küll jälle kaotust, kuid
lootust võib lisada fakt, et viigi tõenäosus on vaid kriipsu võrra väiksem kui ennustatud 2:1
kaotusel...
Kokkuvõttes ennustab käesolevas voorus endas väga kindel olev arvutiprogramm niimoodi:
FC Kose - Välk 494 0:2 (45,8%)
JK Nõmme Utd - FC Warrior 3:1 (38,9)
JK Pärnu Pataljon - TÜ Fauna 2:1 (38,9%)
Sõrve JK - Tarvastu JK 0:1 (42,2%)

Ennustusvõistlust juhib arvutiprogramm
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26.05.2006

Peale kolme ennustusvooru juhib võistlust arvutiprogramm. Vaid kolme vooruga on arvuti
suutnud koguda 9 punkti ning edestab teisel kohal olevat Salamandrit 1 punktiga. Vaata siit
ennustusvõistluse seisu...

Pühapäevane mänguaeg muudetud
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30.05.2006
TÜ Fauna - Sõrve JK kohtumine Pühapäeval Tartus on toodud kahe tunni võrra ettepoole.
Mänguaeg muutus seoses samale ajale planeeritud Meistriliiga kohtumisega Tammeka
murukattega väljakul. Uus mänguaeg on seega 04.juunil kl. 14.00...
30.05.2006 Nr.5-1.2/06/1069
Muudatus II liiga Lõuna/Lääne piirkonna mängukalendris

Lugupeetud klubi juhatus
Seoses staadioni hõivatusega ( ületoodud Meistriliiga kohtumine JK Tammeka Tartu – JK Maag)
on Eesti 2006.a. jalgpalli meistrivõistluste II liiga Lõuna/Lääne piirkonna mängukalendrisse
sisse viidud alljärgnev muudatus:
X voor
Pühapäeval , 04.juunil kell 14.00 TÜ Fauna – Sörve JK, Tartu Tamme st.
kunstmuruväljakul ( oli kell 16.00)

Lugupidamisega,

Tõnu Sirel
EJL-i peasekretär

Tabelis uus liider
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31.05.2006
Peale 9. vooru on liigatabelis jälle uus liider - seekord on eelmisel hooajal III liigast üles tõusnud
Välk 494 haaranud juhtimise, kuigi esikoht on käes üsna napilt. Võrdselt punkte kogunud JK
Nõmme Utd jääb maha diskvalifitseerimise ning väravate vahe tõttu...
Tabelis on selge vahe tekkinud 5. ja 6. koha vahele, kuid üldiselt on tabeli seis märkimisväärselt
pingeline. Esimest ja neljandat kohta lahutab vaid kolm punkti ning tabeli lõpuosas asuvad
võistkonnad on samuti üksteisest vaid mõne punkti kaugusel, seega on tabeli liidritelt puntktide
röövimine ilmselt väga teretulnud.
Vaata tabeliseisu kodulehe "Hooaeg" lingi alt.
Toome järgnevalt ära ka mängijate Fair Play tabeli ning väravalööjate edetabeli:

Tabeli tipus muudatust järgmises voorus
oodata ei ole
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31.05.2006
Arvuti ennustuse kohaselt jätkab Välk 494 liidrina ka peale järgmist vooru, kuna kodustaadionil
ennustatakse neile koguni 4:1 võitu Tarvastu JK üle. Faunale ennustatakse haruldast võimalust
koguda 3 punkti, kuigi Fauna võidu võimalus on vaid loetud protsentide võrra tõenäosem...
Arvuti ennustab järgmises voorus siis selliseid tulemusi:
Välk 494 - Tarvastu JK 4:1
TÜ Fauna - Sõrve JK
1:0
Tabelis teisel kohal olevale Nõmme Utd peaks saavutama võõrsil kerge võidu FC Kose üle ning
skoor tuleb 0:3.
Valgas peaks tulema väravaterohke mäng ning taas ennustatakse koduvõistkonnale kindlat võitu
skooriga 4:2 Pärnu Pataljoni üle.

Fauna kaotas kodus 0:2
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04.06.2006
Koduväljakul ei suutnud faunakad Sõrve JK vastu ühtegi väravat lüüa ning samas lasti saarlastel
kahel korral kaitsest läbi murde ning värav vormistada. Seega kohtumise lõppskoor 0:2 Fauna
kahjuks...

Mängukirjeldus: TÜ Fauna - Sörve JK
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08.06.2006
Ilusas ilmas on istet võtnud mõned fännid, Sõrvel ei näi olevat eriti vahetusmehi,
Fauna alustab mängu, pealtvaatajae rõõmuks.
Fauna koosseis:
Kaan
Kotkas
Tutt Pütt
Ahv
Mesilane
Kassi Kakk
Siiam
Sita Vares
Gepard
Skorpion
Kotik
K. Kakk figureerib läbijooksudel paremal äärel, kasutades ära leiduvat tühja ruumi.
8. Fauna mängib korralikult, Gepard suunab peaga palli väravale, ja see ei jää tal kaugeltki
esimeseks korraks, ent on suluseisus
19. Skorpion vasakult tsenderdab teravalt, ent vastane lööb palli minema üle otsajoone, ning
nurgalöök ei too väravat
24. Mesilase ja Kaani vahel tekib kerge segadus, ent Kaan suudab siiski püüda palli
25. K. Kakk ei suuda realiseerida õnnelikku juhust, kui väravavaht palli otsa-audist päästes
söödab selle otse tema poole

28. Sõrve väntab 18 m. pealt napilt ristnurgast mööda
31. Gepard teeb sama Fauna poolelt
32. Gepardil üritus peaga, ent väravavaht on valvel
34. Kotkas korrigeerib T. Püti praagi, kes mehe läbi laseb
36. Gepardi vastu Sõrve viga ja Tuttpüti karistuslöögi väravavaht püüab
38. Skorpion üritab teha oma tööd, ent lööb napilt mööda alt nurgast
40. Kassikakk teeb äärel head tööd ja võidab nurgalöögi, Siiami löögile saab Gepard pea vahele,
ent väravavaht võtab ära
41. Skorpion on liikunud teisele äärele, petab vastase, liigub edasi ja lööb, ent jälle väravavaht
võtab ära
42. Pall põrkleb ringi Fauna kastis kaootilisel kombel ja Kaan kaob pildilt, kui ebaõnnestub
katses see ära lüüa, Tuttpütt päästab olukorra lüües palli minema
___________ 2 p.a. ________________
Fauna taas peapalliga üritamas, ent väravavaht on ikka omal kohal.
Nurgalöök Fauna vastu ja seekord päästab Mesilane Fauna halvimast, põrkleva
palli väravajoonelt peaga ära lüües.
Käesolevaks hetkeks tuleb tunnistada, et Fauna ei sära.
Kaan püüab palli otse vastase jala eest, peaaegu ise löögi saades.
7. Sõrve saab vasakult poolt vabalt liikudes löögile, madal pall lendab paremale nurka,
postipõrkest 0 - 1.
13. Taas Sõrve edu, kel õnnestub teha Fauna kastis kiireid sööte, pall lõpetab lähilöögist väravas
- 0 - 2. Ei saaks öelda, et värav oli nõrk.
Siiam välja - Tiiger sisse
Sitavares välja - Pankrott sisse
Tiiger asub kohe lammutama, lüües väravale, ent edutult.
Pankrott üritab peaga peaga suunata väravasse madalat palli, ent läheb mööda.
18. Gepard võitleb edukalt läbipääseva ründajaga.
Taas Pankrott löögil, ent löök ei taba
Kassikakk välja - Leopard sisse
Faunal on võimalusi veelgi, aga muutust need ei too sisse tuleb ka Ondatra, üritades muuta
tulemust, aga miski on valesti.
___________ lõpuvile - 0-2 __________________

Fauna kaotas võõrsil
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11.06.2006
Tarvastu JK - TÜ Fauna 7 - 2
väravad: 14., 26. Tairo Orav, 19., 68. Marek Naaris, 35., 75. Ants Palumaa, 37. omavärav

(Kotik) - 34. pen., 90. Kotik
hoiatused: 81. Ahv, 85. Tutt-pütt
11. voorus tuli Faunal vastu võtta järjekordne suur kaotus lõppseisuga 7:2.
Erinevatel põhjustel puudusid mängust põhikoosseisu mängijad: väravavaht Kaan, kaitsja
Mesilane, poolkaitsjad Sitavares, Skorpion ning ründaja Siiam. Juba 26. minutiks juhtis JK
Tarvastu 3:0. Skoorisid Tairo Orav (kahel korral) ning Marek Naaris. 34. minutil kohtunik
määras penalti Fauna kasuks. Vea Tiigri vastu tegi Tarvastu väravavaht. Kotiku penaltilöök oli
täpne - 3:1. Kuid Fauna pidi mängu jätkama 10-kesi, sest Tiigri vigastus osutus tõsiseks.
Vahetusi teha ei saanud, kuna ainuke võimalik vahetus oli tehtud juba varem - jällegi vigastuse
tõttu pidi väljakult lahkuma Gepard. Tema asemele tuli Leopard. Tarvastu poolehoidjad, kes olid
kogu mängu jooksul väga aktiivsed, ei pidanud palju ootama, sest juba 3 minuti jooksul suutis
kodumeeskond eduseisu suurendada. 35. minutil skooris Ants Palumaa ning 2 minutit hiljem oli
täpne taas Kotik, kuid sel korral kahjuks oma värav - 5:1. Poolaja lõpp.
Teisel poolajal oli enam-vähem võrdne mäng, kuid väravavõimalusi oli kodumeeskonnal ikkagi
mitu korda rohkem. Lisaks sellele 75. minutil sai vigastada ka Komandor, mistõttu jäi Fauna
üldse 9-kesi. Suures osas tänu Fauna väravavahi rollis olnud Ahvile ei saanud Tarvastu lüüa
rohkem kui 7 väravat. Duubli vormistasid Marek Naaris 68. minutil ja Ants Palumaa 75-l.
Mängu lõpus Leopardi ilusast söödust skooris jällegi Kotik. Lõppseis jäi 7:2.
Järgmine mäng on laupäeval 17. juunil Tartu Annelinna kunstmurul. Kell 12 kohtuvad Välk 494
ja TÜ Fauna.
Teised XI vooru kohtumised:
08.06.18.00 JK Sörve - FC Warrior II Valga 3 - 2
väravad: 10., 15. Kristjan Leedo, 20. Veiko Tasa - 19. Sander Rõivassepp, 56. Jaanus Põllumees
hoiatused: 23. Herman Toom, 39. Veiko Tasa, 53. Mikk Rajaver - 41. Kristjan Rõivassepp, 49.
Jaanus Põllumees, 87. Artjom Tšernõhh
23. Jaanus Kriska (Warrior II) ei real. penaltit
10.06.12.00 Pärnu Pataljoni JK - FC Kose 1 - 0
värav: 45. Taavi Midenbritt
hoiatusi ei olnud
11.06.14.00 JK Nõmme United - Välk 494 2 - 0
väravad: 72. Roland Mäe, 87. Tarmo Nork
hoiatused: 20. Ivo Looväli, 28. Tähve Lõpp - 53. Mati Savisikk
Meeskond

Mä

Võ

Vi

Ka

Pallid

Pnkt

1. Välk 494

11

6

3

2

29-15

21

2. JK Nõmme United

11

6

3

2

29-16

21

3. Tarvastu JK

11

6

2

3

24-14

20

4. Pärnu Pataljoni JK

11

6

2

3

24-19

20

5. FC Warrior Valga II

11

5

0

6

29-23

15

6. Sörve JK

11

4

2

5

17-24

14

7. FC Kose

11

1

3

7

8-26

6

8. TÜ Fauna

11

1

3

7

10-33

6

Järgmine kohtumine Pärnuga üle viidud
Pärnusse

39B

14.06.2006
Seoses Tartu Tamme staadioni kunstmuruväljaku hõivatusega ning vastavalt võistkondade
omavahelisele kokkuleppele leiab kohtumine Pärnu Pataljoniga nüüd aset hoopis Pärnu Kalevi
staadionil pühapäeval 30. juuli kell 12.00...
Seoses Tartu Tamme staadioni kunstmuruväljaku hõivatusega ning vastavalt võistkondade
omavahelisele kokkuleppele on Eesti 2006.a. jalgpalli meistrivõistluste II liiga Lõuna/Lääne
piirkonna mängukalendrisse sisse viidud alljärgnevad muudatused:
XVI voor
Pühapäeval , 30.juulil kell 12.00 TÜ Fauna – Pärnu Pataljoni JK, Pärnu Kalevi staadionil ( oli
29.07. kell 12.00 Tartu Tamme st.kunstmuruväljakul) XXVII voor Laupäeval, 14.oktoobril kell
12.00 Pärnu Pataljoni JK - TÜ Fauna, Tartu Tamme st.kunstmuruväljakul ( oli Pärnu Kalevi
staadionil)

Välk - Fauna 5:1 (2:1)
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17.06.2006
Välk 494 - TÜ Fauna 5:1 (2:1)
Väravad: 18. pen. Mati Savisikk, 35. Taivo Unt, 61. Robert Pluum, 87. Martin Maks, 89. Martin
Karis - 39. Siiam

Hoiatused: 11. Robert Pluum, 77. Tauno Kallas (mõlemad Välk-494)
Fauna koosseis: Kaan; Kotkas (Koaala, Ondatra), Kotik, Gepard, Mesilane; Pankrott, Sitavares,
Ahv, Siiam, Skorpion; Leopard (Nolgus)

Teised XII vooru kohtumised:
FC Warrior II - Tarvastu JK 2 - 7
väravad:8. Jaanus Põllumees, 90.+2. pen. Sander Rõivassepp - 36. Sergei Thielemann, 43. Indrek
Klein, 49., 80. pen., 89. Ants Palumaa, 55. Ingemar Almre, 82. Marek Naaris
hoiatused: 20. Georgi Kurdgelia, 54. Magnus-Valdemar Saar (mõlemad Warrior II)
eemaldamised: 50. Warriori treener tribüünile, 54. Magnus-Valdemar Saar, 54. Tenno Teder (
kõik Warrior II)
JK Nõmme United - Pataljoni JK 0 - 3
väravad: 18. Rait Sõrmus, 24. Taavi Midenbritt, 54. Ivo Kiviselg
hoiatused: 44. Tiit Mansberg, 72. Timo Ivanov, - 81. Harry Silling
FC Kose - JK Sörve 1 - 3
väravad: 90.+3. Alari Toom - 23. pen., 39. pen. Kuldar Kaljuste, 26. Kristo Salumaa
hoiatused: 38. Kauri Sild, 84. Alari Toom - 88. Kevin Rand
Tabeliseis peale XII vooru:
Meeskond

Mä

Võ

Vi

Ka

Pallid

Pnkt

1. Välk 494

12

7

3

2

34-16

24

2. Tarvastu JK

12

7

2

3

31-16

23

3. Pärnu Pataljoni JK

12

7

2

3

27-19

23

4. JK Nõmme United

12

6

3

3

29-19

21

5. Sörve JK

12

5

2

5

20-25

17

6. FC Warrior Valga II

12

5

0

7

31-30

15

7. FC Kose

12

1

3

8

9-29

6

8. TÜ Fauna

12

1

3

8

11-38

6

Väravalööjate edetabel:
14 – Ants Palumaa (Tarvastu JK),
9 – Mareks Cibulskis (FC Warrior II Valga), Martin Maks (Välk 494),
8 – Toomas Liivak (Välk 494),
7 – Ivar Sova (JK Nõmme United),
6 – Artjom Tšernõhh (FC Warrior II Valga), Jaanus Juhalu (JK Nõmme United),
5 – Marek Naaris (Tarvastu JK), Mikk Rajaver (Sörve JK),
4 – Jaanus Põllumees, Agnis Karklinš (FC Warrior II Valga), Risto Kallaste, Tarmo Nork (JK
Nõmme United), Ivan Velikopolje, Rait Sõrmus, Taavi Midenbritt (Pärnu Pataljoni JK), Martin
Karis, Taivo Unt (Välk 494), Lauri Mihkelson (FC Kose),
3 – Sergei Pavlov (Tarvastu JK), Sander Rõivassepp (FC Warrior II Valga), Erki Kade (Tartu
Ülikool Fauna), Veiko Tasa (Sörve JK), Tanel Melts, Harry Silling (Pärnu Pataljoni JK), Rene
Aljas (FC Kose),
2 – Indrek Klein, Tairo Orav (Tarvastu JK), Dmitri Babkin (FC Warrior II Valga), Veiko
Viisileht, Ken Viidebaum (Tartu Ülikool Fauna), Janno Jürisson (JK Nõmme United), Kuldar
Kaljuste, Reio Alt, Margus Rajaver, Kristjan Leedo (Sörve JK), Oleg Mjassojedov, Martin Lohk,
Martin Partsioja (Pärnu Pataljoni JK), Tauno Kallas, Iivo Müürsepp (Välk 494), Alari Toom (FC
Kose),
1 – Marek Hanson, Sergei Thielemann, Ingemar Almre (Tarvastu JK), Tiit Tjulkin, Jaanis
Kriska, Sten Rõngelepp (FC Warrior II Valga), Leino Lõnsu, Siim Sarv, Maksim Mitrofanov,
Rainer Rohtla (Tartu Ülikool Fauna) , Timo Ivanov, Roland Mäe (JK Nõmme United), Kristo
Salumaa, Rait Hansen, Hendrik Karlson, Priit Reiska (Sörve JK), Jorma Kosenkranius, Romek
Kašulin, Ivo Kiviselg (Pärnu Pataljoni JK), Taivo Idavain, Timo Afanassjev, Roomer Tarajev,
Mati Savisikk, Robert Pluum (Välk 494).

TÜ Fauna suvepäevad

41B

26.06.2006
Kodulehe toimetusel on heameel teatada, et 2006 Fauna Suvepäevad toimuvad 28-30 juulil.
Täpsem info fauna listist...

XIII voor

42B

08.07.2006
TÜ Fauna - FC Warrior II 2 - 2
väravad: 50. Ahv, 64. Kotik - 9. Kristjan Rõivassepp, 62. Artjom Tšernõhh
hoiatused: 38. Skorpion - Warriori hoiatus täpsustamisel
Eemaldamine: 59. Sitavares (TÜ Fauna)
Tarvastu JK - FC Kose 5 - 2
väravad: 26., 30. Ants Palumaa, 37. Marek Naaris, 43. Indrek Klein, 75. Denis Putnin - 20. Lauri
Mihkelson, 83. Gert Püvi
hoiatused: 57. Sergei Thielemann - 59. Kaiar Sild
Pärnu Pataljoni JK - Välk 494 4 - 0 (tulemus tühistatud, turniiritabelisse kantakse -:0 Välk
494 kasuks. Kõik mängus saadud karistused jäävad kehtima.)
väravad: 52., 80. Rait Sõrmus, 56., 60. Harry Silling
hoiatused: 5. Jorma Kosenkranius, 43. Rauno Harkmann - 61. Rein Pütsepp, 83. Iivo Müürsepp
eemaldamine: 80. Airis Lellep (Välk, väravavaht)
JK Sörve - JK Nõmme United 3 - 3
väravad: 12. Margus Rajaver, 26. Veiko Tasa, 54. Mikk Rajaver - 17., 77. Ivar Sova, 43. Janno
Jürisson
hoiatused: 4. Sander Viira, 65. Peeter Pihel, 67. Mikk Rajaver, 90. Margus Kuusk - 73. Tähve
Lõpp
TÜ Fauna mängis järgmises koosseisus: Kaan; Mesilane, Ahv, Pankrott (Kassikakk), Sitavares;
Naarits (Suslik), Siiam, Kotik, Skorpion; Bobik, Ondatra.
Warriori esimene värav sündis juba 9. minutil, mil Kristjan Rõivassepp suutis palli väravasse
saata tugeva ja täpse löögiga 20 meetri pealt. Fauna vastas teisel poolajal, kui peale Siiami poolt
antud nurgalöögi õiges kohas õigel ajal osutus olla kaitsja Ahv, kes lõi sel hooajal oma esimese
värava. 1-1. 59. minutil aga jäi Fauna 10-kesi. Väljakult eemaldati Sitavares. Väga objektiivseks
seda kohtuniku otsust nimetada ei saaks. 62. minutil viis Artjom Tšernõhh külalised ette, kuid

juba 2 minuti pärast Kotiku kauglöögist sai seis taas viigiliseks. Mängu viimastel minutitel tekkis
häid võimalusi mõlemal meeskonnal ent seis jäi samaks. 2-2.
Tabeliseis:
Meeskond

Mä

Võ

Vi

Ka

Pallid

Pnkt

1. Välk 494

13

8

3

2

34-16

27

2. Tarvastu JK

13

8

2

3

36-18

26

3. Pärnu Pataljoni JK

13

8

2

3

27-19

23

4. JK Nõmme United

13

6

4

3

32-22

22

5. Sörve JK

13

5

3

5

23-28

18

6. FC Warrior Valga II

13

5

1

7

33-32

16

7. TÜ Fauna

13

1

4

8

13-40

7

8. FC Kose

13

1

3

9

11-34

6

Väravalööjate edetabel:
16 – Ants Palumaa (Tarvastu JK),
9 – Mareks Cibulskis (FC Warrior II Valga), Martin Maks (Välk 494), Ivar Sova (JK Nõmme
United),
8 – Toomas Liivak (Välk 494),
7 – Artjom Tšernõhh (FC Warrior II Valga),
6 – Jaanus Juhalu (JK Nõmme United), Marek Naaris (Tarvastu JK), Mikk Rajaver (Sörve JK),
5 – Lauri Mihkelson (FC Kose),
4 – Jaanus Põllumees, Agnis Karklinš (FC Warrior II Valga), Risto Kallaste, Tarmo Nork (JK
Nõmme United), Ivan Velikopolje, Rait Sõrmus, Taavi Midenbritt (Pärnu Pataljoni JK), Martin
Karis, Taivo Unt (Välk 494), Erki Kade (Tartu Ülikool Fauna), Veiko Tasa (Sörve JK),
3 – Indrek Klein, Sergei Pavlov (Tarvastu JK), Sander Rõivassepp (FC Warrior II Valga), Harry
Silling, Tanel Melts (Pärnu Pataljoni JK), Rene Aljas (FC Kose), Margus Rajaver (Sörve JK),
Janno Jürisson (JK Nõmme United),
2 – Tairo Orav (Tarvastu JK), Dmitri Babkin (FC Warrior II Valga), Veiko Viisileht, Ken
Viidebaum (Tartu Ülikool Fauna) , Kuldar Kaljuste, Reio Alt, Kristjan Leedo (Sörve JK),
Oleg Mjassojedov, Martin Lohk, Martin Partsioja (Pärnu Pataljoni JK), Tauno Kallas, Iivo
Müürsepp (Välk 494), Alari Toom (FC Kose),
1 – Denis Putnin, Marek Hanson, Sergei Thielemann, Ingemar Almre (Tarvastu JK), Kristjan
Rõivassepp, Tiit Tjulkin, Jaanis Kriska, Sten Rõngelepp (FC Warrior II Valga), Leino Lõnsu,
Siim Sarv, Maksim Mitrofanov, Rainer Rohtla, Rainar Laes (Tartu Ülikool Fauna) , Timo
Ivanov, Roland Mäe (JK Nõmme United), Kristo Salumaa, Rait Hansen, Hendrik Karlson, Priit

Reiska (Sörve JK), Jorma Kosenkranius, Romek Kašulin, Ivo Kiviselg (Pärnu Pataljoni JK),
Taivo Idavain, Timo Afanassjev, Roomer Tarajev, Mati Savisikk, Robert Pluum (Välk 494),
Gert Püvi (FC Kose).

XIV voor
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14.07.2006
Pärnu Pataljoni JK - JK Sörve 5 - 0
väravad: 13., 77. Harry Silling, 48. Ivan Velikopolje, 49. Ilja Šustrov, 55. Taavi Midenbritt
hoiatusi ei olnud
Välk 494 - FC Warrior II Valga 5 - 0
väravad: 4.pen. Martin Maks, 38. Robert Pluum, 42. Toomas Liivak, 56. Tauno Kallas, 76. Rein
Pütsepp
hoiatused: 34. Robert Pluum, 73. Toomas Liivak, 90.+3. Martin Maks - 71., 90.+1. Agnis
Karklinš,
eemaldamine : 90.+1. Agnis Karklinš (Warrior II)
Tarvastu JK - JK Nõmme United 2 - 3
väravad: 70. Indrek Klein, 85. Ants Palumaa - 5. Jaanus Juhalu, 21. Timo Ivanov, 80. Roland
Mäe
hoiatused: 63. Tairo Orav - 87. Janno Jürisson, 90. Oliver Jaakson
FC Kose - Tartu Ülikool Fauna 1 - 1
väravad: 66. Raigo Hendrikson - 88. Kotik
hoiatus: 79. Ondatra (TÜ Fauna)
Meeskond

Mä

Võ

Vi

Ka

Pallid

Pnkt

1. Välk 494

14

9

3

2

39-16

30

2. Tarvastu JK

14

8

2

4

38-21

26

3. Pärnu Pataljoni JK

14

8

2

4

32-19

26

4. JK Nõmme United

14

7

4

3

35-24

25

5. Sörve JK

14

5

3

6

23-33

18

6. FC Warrior Valga II

14

5

1

8

33-37

16

7. TÜ Fauna

14

1

5

8

14-41

8

8. FC Kose

14

1

4

9

12-35

7

Väravalööjad
17 – Ants Palumaa (Tarvastu JK),
10 – Martin Maks (Välk 494),
9 – Mareks Cibulskis (FC Warrior II Valga), Ivar Sova (JK Nõmme United), Toomas Liivak
(Välk 494),
7 – Artjom Tšernõhh (FC Warrior II Valga), Jaanus Juhalu (JK Nõmme United),
6 – Marek Naaris (Tarvastu JK), Mikk Rajaver (Sörve JK),
5 – Ivan Velikopolje, Taavi Midenbritt, Harry Silling (Pärnu Pataljoni JK), Lauri Mihkelson (FC
Kose), Erki Kade (Tartu Ülikool Fauna) ,
4 – Jaanus Põllumees, Agnis Karklinš (FC Warrior II Valga), Risto Kallaste, Tarmo Nork (JK
Nõmme United), Rait Sõrmus (Pärnu Pataljoni JK), Martin Karis, Taivo Unt (Välk 494), Veiko
Tasa (Sörve JK), Indrek Klein (Tarvastu JK),
3 – Sergei Pavlov (Tarvastu JK), Sander Rõivassepp (FC Warrior II Valga), Tanel Melts (Pärnu
Pataljoni JK), Rene Aljas (FC Kose), Margus Rajaver (Sörve JK), Janno Jürisson (JK Nõmme
United), Tauno Kallas (Välk 494),
2 – Tairo Orav (Tarvastu JK), Dmitri Babkin (FC Warrior II Valga), Veiko Viisileht, Ken
Viidebaum (Tartu Ülikool Fauna), Kuldar Kaljuste, Reio Alt, Kristjan Leedo (Sörve JK), Oleg
Mjassojedov, Martin Lohk, Martin Partsioja (Pärnu Pataljoni JK), Robert Pluum, Iivo Müürsepp
(Välk 494), Alari Toom (FC Kose), Timo Ivanov, Roland Mäe (JK Nõmme United),
1 – Denis Putnin, Marek Hanson, Sergei Thielemann, Ingemar Almre (Tarvastu JK), Kristjan
Rõivassepp, Tiit Tjulkin, Jaanis Kriska, Sten Rõngelepp (FC Warrior II Valga), Leino Lõnsu,
Siim Sarv, Maksim Mitrofanov, Rainer Rohtla, Rainar Laes (Tartu Ülikool Fauna) , Kristo
Salumaa, Rait Hansen, Hendrik Karlson, Priit Reiska (Sörve JK), Ilja Šustrov, Jorma
Kosenkranius, Romek Kašulin, Ivo Kiviselg (Pärnu Pataljoni JK), Taivo Idavain, Timo
Afanassjev, Roomer Tarajev, Mati Savisikk, Rein Pütsepp (Välk 494), Raigo Hendrikson, Cert
Püvi (FC Kose).

XV voorus Faunale loobumiskaotus
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22.07.2006
22. juuli mänguks suutis Fauna koguda ainult 6 mängumeest...

Pärnu Pataljoni JK - Tarvastu JK 2 : 3
väravad:11. Rait Sõrmus, 17. Tanel Melts - 6. Sergei Thielemann, 28. Marek Naaris, 30. Ants
Palumaa
hoiatused: 41. Ivan Velikopolje, 50. Kalev Moppel, 64. Jorma Kosenkranius, 90.+1. Hannes
Lehe - 41. Ingemar Almre, 83. Henri Sammul
FC Kose - FC Warrior II Valga 1 : 2
JK Nõmme United - TÜ Fauna + : 23.07.15.00 JK Sörve - Välk 494 3 : 3
väravad: 2. Margus Rajaver, 18. Janek Meet, 90.+4. Veiko Tasa - 16., 49., 55. Iivo Müürsepp
hoiatus: 11. Kristo Salumaa (Sörve JK)

XVI voor
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29.07.2006
29.07.12.00 FC Warrior II - JK Nõmme United 0:5
30.07.12.00 Pärnu Pataljoni JK - TÜ Fauna 10:0
30.07.14.00 Tarvastu JK - JK Sörve 2:0
31.07.19.00 Välk 494 - FC Kose 5:1

XVII voorus Faunale kuues viik hooajal
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05.08.2006
Pärnu Pataljoni JK - FC Warrior II 5 : 1
Tarvastu JK - Välk 494 4 : 3
JK Nõmme United - FC Kose 2 : 0
JK Sörve - Tartu Ülikool Fauna 0 : 0

Ees mäng liidriga
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09.08.2006
18. vooru avab reedene mäng Valgas, kus kohtuvad kohalik Warrior II ja JK Sörve.
Päev hiljem kohtub Fauna oma koduväljakul tsooni liider JK Tarvastuga. Samal
päeval mängivad FC Kose - Pärnu Pataljoni JK ning Välk 494 - JK Nõmme United.
11. august 18:00 FC Warrior II Valga - Sörve JK
12. august 10:00 TÜ Fauna - Tarvastu JK
12. august 12:00 FC Kose – Pärnu Pataljoni JK
12. august 18:00 Välk 494 - JK Nõmme United

TÜ Fauna - JK Tarvastu 1:1
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12.08.2006

Live ülekanne
Tere päevast! Olen Tiiger. Just avastasin, et siin Tamme staadionil on täitsa olemas ka mingi
vaba WiFi-võrk ning nüüd on mul üldiselt võimalik kajastada kõike, mis siin väljakul toimub.
Esimene poolaeg lõppes seisuga 1:1. Skoori avas Tarvastu meeskond, kuid Fauna viigistas
Ondatra väravast umbes 35. minutil.
Fauna mängib koosseisus: Kaan, Mesilane, Ahv, Gepard, Nugis, Naarits, Kotik, Sitavares,
Nolgus, Mudasireen, Ondatra. Varumeeste pingil istub Pankrott.
11:02 Algas 2. poolaeg.
11:13 Käib tasavägine mäng, ohtlikke võimalusi ei ole. Tarvastu nr. 15 sai kollase kaardi.
11:15 Teise poolaja esimene ohtlik olukord. Tarvastu poolkaitsja Marek Naaris lööb 5. meetri
kauguselt peaga, õnneks üle värava.
11:25 Ondatra tabab vastaste värava posti.
11:37 Vahetus: Nolgus välja, Pankrott sisse
11:45 Väga ohtlik karistuslöök! Kaan tõrjub!!!
11:49 Tarvastu karistuslöök. Kotik päästab!
11:50 Mäng lõppes. 1:1 !

Välk 494 taas liider
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12.08.2006
18. voorus senine liider Tarvastu JK mängis 1:1 viiki TÜ Fauna-ga. Tänu sellele tõusis
turniiritabelis esikohaleVälk 494, kes mängis oma vastase Nõmme United selgelt üle 4:0.
Järgmises voorus kohtuvad Tartu meeskonnad omavahel. Seni mängisid Välk 494 ja TÜ Fauna
omavahel Eesti Meistrivõistlustel 4 korda. Aastal 2005 võitis mõlemad kohtumised Fauna 2:1 ja
3:1, sel hooajal aga lõppesid mängud 1:1 viigiga ning 5:1 Välgu võiduga.
FC Warrior II Valga - Sörve JK 1:1
TÜ Fauna - Tarvastu JK 1:1
FC Kose – Pärnu Pataljoni JK 0:3
Välk 494 - JK Nõmme United 4:0

Läheneb jälle mäng liidriga
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17.08.2006

Laupäeval, 19 augustil kl 12.00 Tartu Tamme kunstmurul leiab aset Tartu derby. Välk 494 ja TÜ
Fauna kohtuvad omavahel juba viiendat korda (Eesti MV mängud). Aastal 2005, kui
meeskonnad olid III liiga liidrite positsioonidel, võitis mõlemad mängud TÜ Fauna. Ülenurme
staadionil (endine Välgu kodustaadion) 75. mänguminutil oli seis veel 1:0 Välgu kasuks, kuid
Tiigri, Skorpioni ja Kassikakku täpsed löögid muutsid olukorda täielikult ning lõppseisuks
fikseeriti 3:1 Fauna kasuks.
Korduskohtumises tänu Tiigri ja Siiami väravatele suutis Fauna jällegi võita, seekord 2:1.
Põhimõtteliselt võib öelda, et just need võidud aitasidki Faunal saavutada Lõuna tsooni 2. koht
ning selle kaudu jõuda II liigasse.
Aastal 2006 on meeskonnad kohtunud 2 korda. Esimeses mängus, mis peeti Tamme kunstmurul
lõppseisuks jäi 1:1. Fauna värava autoriks Tuttpütt. Teine mäng lõppes 5:1 seisuga Välgu
kasuks. Fauna auvärava lõi Siiam.
Kui ka seekord Tamme staadionil leidub vaba WiFi-võrk, siis loodetavasti tuleb ka Liveülekanne. Kui WiFi-signaal on natuke stabiilsem, siis ülekanne saab olema palju informatiivsem.

XIX vooru kohtumised
19.08.06 12:00 FC Tarvastu - FC Warrior II Valga, Soe staadion
19.08.06 12:00 Tartu Ülikool Fauna - Välk 494 Tartu, Tartu Tamme kunstmuruväljak
19.08.06 12:00 Pärnu Pataljoni JK - FC Nõmme United, Pärnu Kalevi staadion
20.08.06 15:00 Sörve JK - FC Kose, Salme staadion
Ennustused siia.

Ahvi värav tõi Faunale järjekordse viigi
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19.08.2006
TÜ Fauna - Välk 494 1 : 1
väravad: 74. Ahv - 57. Martin Karis
Fauna mängis järgmises koosseisus: Kaan; Mesilane (Suslik), Gepard(Pankrott), Ahv,
Komondor; Siiam (Nolgus), Kassikakk, Tuttpütt, Kotik, Mudasireen (Skorpion); Ondatra
(Naarits).
NB! Lisatud Vesimuti mängukirjeldus!
Mängu olulisemad seigad
Koosseis:
Kaan
Komondor
Ahv
Gepard
Mesilane
Siiam
Kotik
Kassikakk
Tuttpütt
Mudasireen
Ondatra
----------------------Esimene poolaeg

Esimene märkimisväärne asi oli Tuttpüti karistuslöök Välgu vastu, mis napilt läks väravast
mööda.
Seejärel sooritas Kaan väga hea tõrje Välgu ründaja lähilöögi vastu.
Kolmandaks mängis Ondatra hästi ründes, suutes saada kätte söödu ja väravavahi ära lollitada,
ent seekäigus liikus pall vist liiga ette ja löök ebaõnnestus.
Hea võimalus oli ka Mudasireenil Ondatra söödust. Poolaja lõpul oli ka Kotik korra läbi
murdmas, ent väravaid ei sündinud.
Esimene poolaeg möödus Välgu kerge surve all, nagu võis eeldada, ent Fauna meeskond ei
lasknud neil seda realiseerida.
--------------------------Teine poolaeg
Välk alustab suure hooga ja peagi saavad nad karistuslöögist värava kirja.
Seejärel teeb Kaan jälle äärmiselt hea tõrje jällegi lähilöögist.
Korra sahiseb veel Fauna väravavõrk, aga kohtunik on vilistanud suluseisu.
Seejärel teenib Fauna nurgalöögi ja Ahv lööb peaga värava - 1-1!!!
Mängida jääb veel 15 minutit ja Välk üritab hoogu juurde panna.
Faunal on vahepeal vahetatud sisse: Naarits, Pankrott, Suslik, Skorpion ja Nolgus.
Välja võetud: Mesilane, Gepard, Ondatra, Mudasireen, Siiam
Järelejäänud ajal Nolgus ja Naarits kontra-rünnakul jõuavad pealelöögini, ent Naaritsa löök ei
taba.
Sarnane võimalus avaneb uuesti, ent seekord vastane blokeerib löögi.

XIX vooru tulemused:
TÜ Fauna - Välk 494 1 : 1
Tarvastu JK - FC Warrior II Valga 8 : 3
Pataljoni JK - JK Nõmme United 6 : 3
JK Sörve - FC Kose 5 : 0

Kas 8 viigi juurde tuleb ka esimene
pärisvõit?
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21.08.2006
See selgub laupäeval, 26. augustil, kui Valga linnastaadionil kohtuvad kohalik FC Warrior II
ning TÜ Fauna.
XX vooru kohtumised:
26.08.06 12:00 FC Warrior II Valga - Tartu Ülikool Fauna, Valga linnastaadion
26.08.06 12:00 Välk 494 Tartu - Pärnu Pataljoni JK, Tartu Annelinna kunstmuruväljak
26.08.06 14:00 FC Kose - FC Tarvastu, Oru PK staadion
27.08.06 14:00 FC Nõmme United - Sörve JK, Männiku staadion

Uued pildid galeriis
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24.08.2006
Galeriisse lisatud pildid EMV mängudest TÜ Fauna - Välk 494, Pärnu Pataljoni JK - TÜ Fauna
ning Suvepäevad 2006. Tänud fotograafi rollis olnud Parmule!

Leopardi värav punktilisa kahjuks ei toonud
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26.08.2006
FC Warrior II Valga - TÜ Fauna 2 : 1
väravad: 45., 77. Mareks Cibulskis - 85. Leopard
Välk 494 - Pärnu Pataljoni JK 2 : 0
väravad: 20. Robert Pluum, 81. Martin Maks
FC Kose - Tarvastu JK 2 : 3
väravad: 85. Timo Nikitin, 88. Lauri Mihkelson - 3. Ants Palumaa, 37. Tairo Orav, 77. Denis

Putnin
JK Nõmme United - JK Sörve 2 : 2
väravad: 78. Timo Ivanov, 82. Ivar Sova - 41. Hendrik Karlson, 67. Kuldar Kaljuste

Pühapäeval otsustav mäng
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31.08.2006
Pühapäeval, 3. septembril kohtuvad Tamme kunstmurul tabelis vastavalt 7. ja 8. kohal
asetsevad TÜ Fauna ja FC Kose. See ja järgmise vooru kohtumine Kose koduväljakul võivad
osutuda otsustavateks. Kahe võidu puhul koguks Fauna 17 punkti, Kosele jääks 7.
XXI voor
03.09.06 12:00 FC Warrior II Valga - Välk 494 Tartu, Valga linnastaadion
03.09.06 12:00 Tartu Ülikool Fauna - FC Kose, Tartu Tamme kunstmuruväljak
03.09.06 12:00 FC Tarvastu - FC Nõmme United, Soe staadion
03.09.06 15:00 Sörve JK - Pärnu Pataljoni JK, Salme staadion

Võit oli lähedal

56B

03.09.2006
aga seda ei tulnud
XXI vooru tulemused:
Tartu Ülikool Fauna - FC Kose 2 : 2
väravad: 4. Kotik, 82. Leopard - 2. Rene Aljas, 90. Timo Nikitin
hoiatusi ei olnud
Tarvastu JK - JK Nõmme United 0 : 1
värav: 45.+1. Tarmo Nork

hoiatused: 39. Ants Palumaa - 67. Tiit Mansberg
realiseerimata penalti: 90.+1. Ants Palumaa
FC Warrior II Valga - Välk 494 0 : 11
väravad: 21., 55., 68., 71., 79., 81. Iivo Müürsepp, 27. pen., 35. Robert Pluum, 33. Taivo Idavain,
42., 89. Toomas Liivak
hoiatusi ei olnud
eemaldamine: 27. Indrek Kasekamp
JK Sörve - Pärnu Pataljoni JK 1 : 3
väravad: 75. Urmas Rajaver - 40., 73. Konstantin Voznjuk, 53. Tanel Melts
hoiatusi ei olnud
Ennustusvõistluse tabel peale 21. vooru
Tiiger 33
Salamander 28
Koaala 24
Karu 13
Arvuti 11
Bobik 10
Mesilane 9
Kotkas 9
Tarvastu 1

MTÜ JK Fauna nüüdsest EJL-i liige
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03.09.2006
16. augustil EJL juhatuse koosolekul otsustati võtta MTÜ JK Fauna vastu EJL-i liikmeks.
Juhatas: Aivar Pohlak
Protokollis: Kadri Jürisaar
Osalesid: Nikolai Burdakov, Andri Hõbemägi, Josep Katsev, Peeter Küttis, Priit Penu, Anne Rei,
Pjotr Sedin, Arvu Sild, Vaapo Vaher
Puudusid: Andrus Kruusmann, Indrek Käo, Eiki Nestor, Uno Tutk
Kutsutud: Janno Kaljuvee, Heigo Niilop, Jüri Saar, Tõnu Sirel, Oleg Timofejev, Mihkel
Uiboleht, Valeri Vinogradov.

Kose lahing
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10.09.2006
Tänu Kotiku lisaminutitel löödud väravale sai Fauna võõrsil väga tähtsa punkti tabelisse.
XXII voor
10.09.14.00 FC Kose - Tartu Ülikool Fauna 3 : 3
väravad: 4., 17. Kauri Sild, 68. Lauri Mihkelson - 19. pen, 46. Tuttpütt, 90.+3. Kotik
realiseerimata penalti: 71. Rene Aljas (FC Kose)
hoiatused: 60. Kauri Sild, 83. Rene Aljas - 65. Kotik, 70. Kassikakk
eemaldamine: 68. Kaan (Fauna, vv)
08.09.18.00 Pärnu Pataljoni JK - JK Sörve 2 : 0
väravad: 21. Ivan Velikopolje, 89. Taavi Midenbritt
hoiatusi ei olnud
09.09.11.00 Välk 494 - FC Warrior II 5 : 1
väravad: 20. Martin Maks, 21. Iivo Müürsepp, 66., 78. Toomas Liivak, 89. Mati Savisikk - 6.
Artjom Tšernõhh
hoiatused: 44. Martin Maks - 43. Magnus-Valdemar Saar
09.09.12.00 JK Nõmme United - Tarvastu JK 4 : 0
väravad: 1. Jaanus Juhalu, 38., 67. Ivar Sova, 45. Risto Kallaste
hoiatused: 85. Tarmo Nork - 41. Ingemar Almre, 42. Zurab Kvaratshelia

Meeskondade liigadevaheline liikumine 2006
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12.09.2006
Seoses Teise liiga laienemisega 8-lt võistkonnalt 14-ni kahes piirkonnas on hooaja 2006 lõpus
meeskondade liigadevaheline liikumine alates Teisest liigast korraldatud järgmiselt...

Kolmandas liigas piirkondades 1.-3. kohale tulnud meeskonnad tõusevad Teise liigasse vastavalt
territoriaalsele paiknevusele. Kolmanda liiga piirkondades 4.-ndale kohale tulnud meeskonnad
mängivad omavahel kodus-väljas printsiibil vastavalt Põhi Idaga ja Lõuna Läänega ning nende
mängude võitjad mängivad kodus-väljas printsiibil üleminekumänge Teise liiga piirkondades 8.ndale kohale tulnud meeskondadega. Teisest liigast otse Kolmandasse ei lange ükski meeskond.

Neljandas liigas piirkondades 1.-3. kohale tulnud meeskonnad tõusevad Kolmandasse liigasse.
Neljanda liiga piirkondades 4-ndale kohale tulnud meeskond mängib üleminekumänge kodusväljas printsiibil Kolmanda liiga vastavas piirkonnas 12.-ndale kohale tulnud meeskonnaga.
Kolmandast liigast otse Neljandasse ei lange ükski meeskond.
Viiendas liigas piirkondades 1.-6. kohale tulnud meeskonnad tõusevad Neljandasse liigasse.
Neljandast liigast Viiendasse liigasse ei lange ükski meeskond.

Kaartide tõttu vahele jäetavate mängude
reeglid

60B

12.09.2006
Käesolevaga toome ära info diskvalifikatsioonide kohta, mis tulenevad mängudes korjatud
hoiatustest ja eemaldamistest...
IX DISTSIPLINAARKÜSIMUSED

83B

9.1

Osavõtvad võistkonnad on kohustatud ilmuma võistluskohta ettenähtud ajal. Mängule mitte ilmunud
võistkonnale kantakse turniiritabelisse loobumiskaotus (- : +). Mängu alustamisega ei tohi viivitada üle 15
minuti.

9.2

Mängija, kes on mängust eemaldatud (punane kaart) või kellele on protokollidesse kantud kolm hoiatust
(kollane kaart), on automaatselt diskvalifitseeritud üheks järgnevaks sama liiga või sarja mänguks; kui ta selle
järel saab veel kaks hoiatust, on ta uuesti automaatselt diskvalifitseeritud üheks mänguks. Peale seitsmendat
hoiatust tuleb peale igat hoiatust üks mäng vahele jätta. Kui mängija on juba saanud karistusi, mille tõttu ta
on pidanud samadel võistlustel vahele jätma kolm või enam mängu, peab ta automaatselt mängu vahele
jätma iga järgneva hoiatuse eest. Kui eemaldatud mängijal on varem kolm eemaldamist, on ta
automaatselt diskvalifitseeritud kaheks mänguks.
Näit.

3H – D – 2H – D – 2H – D – H – D – jne.
3H – D – E – D – 2H – D – H – D – jne.
H – E – D – 2H – D – 2H – D –H – D – jne.
2H – E – D – H – D – 2H – D –H – D – jne.
E – D – 2H – D – 2H – D – H – D – jne.
E – D – E – D – 2H – D – H – D – jne.
E – D – E – D – E – D – H – D – jne.
H – hoiatus (kollane kaart)
E – eemaldamine (punane kaart)

D – vahele jäetud mäng

9.3 Hoiatused ei kandu ühest liigast, sarjast ega hooajast teise.
9.4 Mängija, kes mängib mitmes liigas, ei tohi enne mängida teistes liigades, kui ta on jätnud nõutud arvu mänge
vahele liigas, kus ta sai karistuse, mis tingis mängu või mängude vahelejätmise. Peale mängu vahelejätmist võib
mängija teistes liigades mängida mitte varem kui 72 tundi pärast vahelejäetud mängu. Duubelvõistkonna
mängija puhul arvatakse vahele jäetud mäng 5 mängu hulka, mida tal on lubatud kõrgemas liigas mängida. EJL
kohtunike määramise ja distsiplinaarkomisjonil on õigus karistusi raskendada ja laiendada teiste sarjade
mängudele.
Kui lõppenud hooajast jääb mängijale mängukeeld, siis kandub see automaatselt üle järgnevatesse
hooaegadesse.
9.5 Juhul, kui võistkonnas mängib kaasa diskvalifitseeritud või registreerimata mängija (v.a. V peatüki p-de 10.,
13. ja 14. korral) tühistatakse mängu tulemus ja määrusi rikkunud võistkonnale arvestatakse kaotus. Tabelisse
kantakse - : ... (vastaste löödud väravate arv). Vastasvõistkonna poolt löödud väravad jäävad kehtima, samuti
jäävad jõusse kõik mängus saadud karistused. Määrusi rikkunud mängija(te) eelnevad karistused jäävad
jõusse. EJL ei informeeri võistkondi diskvalifitseeritud mängijatest, kui karistused tulenevad
automaatselt juhendist. Soovi korral annab EJL võistluste osakond sellekohast suusõnalist informatsiooni.
Kohtunike määramise ja distsiplinaarkomisjoni otsused edastatakse võistkonnale kirjalikult.
9.6 Loobumiskaotuse puhul jäävad kehtima loobumise andnud võistkonna eelnevad karistused ja hoiatused.
Vastasvõistkonnale läheb mäng arvesse, kui pall löödi mängu. Loobumise andnud võistkond tasub 2 MP
suuruse summa vastavalt EJL määrusele maksudest ja trahvidest ( kehtib ka loobumisest etteteatamise korral).
9.7 Protesti esitamise korral tuleb see fikseerida mängu protokollis ja hiljemalt 24 tunni jooksul saata kirjalikult
pikem selgitus EJL aadressil. Protest, mis ei ole fikseeritud mängu protokollis või ei ole esitatud õigeaegselt,
arutamisele ei kuulu. Mängu kohtunik peab võimaldama 30 minuti jooksul peale lõpuvilet võistkondade
esindajatel protest protokolli kanda, kui sellest on teada antud mängu lõppedes. Protestide arutlusele
võtmiseks tuleb maksta kautsjon 1/2 miinimumpalka. Protesti rahuldamisel summa tagastatakse.
9.8 Kui võistkond diskvalifitseeritakse või kui ta on andnud kaks loobumiskaotust ühe hooaja jooksul pärast seda,
kui ta on mänginud 50% või rohkem mänge, siis toimumata mängude eest loetakse talle kaotus ning tabelisse
märgitakse - : +. Kui võistkond on mänginud vähem kui 50% mänge, siis toimunud mängude tulemused
tühistatakse.
9.9

Kui võistkond saab ühes meistri- või karikavõistluste mängus viis hoiatust, kusjuures üks punane kaart
võrdsustatakse kahe hoiatusega, tuleb võistkonnal EJL-ile tasuda 1 MP suurune summa. Kui võistkond saab
ühes meistri- või karikavõistluste mängus rohkem kui viis hoiatust, kusjuures üks punane kaart võrdsustakse
kahe hoiatusega või kui võistkond saab viis või rohkem hoiatust teist või enam korda ühe hooaja jooksul,
esitatakse asi kohtunike määramise ja distsiplinaarkomisjonile karistuse määramiseks.

9.10 Kõiki muid määruste rikkumisi karistatakse vastavalt EJL määrusele distsiplinaarkaristustest.

Paremusjärjestuse reeglid võrdsete punktide
korral
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12.09.2006
Meistriliiga ülejäänud kohtade, samuti kõikide teiste liigade kõikide kohtade paremusjärjestuse
määramisel võrdsete punktide korral arvestatakse:
1. väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis;
2. suuremat võitude arvu;
3. omavaheliste mängude punkte;
4. omavaheliste mängude väravate vahet;
5. üldist väravate vahet;
6. suuremat löödud väravate arvu.

FIFA Fair Play Päev

62B

12.09.2006
21. septembril 2006 tähistab FIFA traditsioonilist Ausa Mängu Päeva (Fair Play Day). Nende
päevade mõtteks on näidata sportlikult ausa mängu vajalikkust jalgpallis. Fauna koduleht
informeerib ka faunakaid antud sündmuse toimumisest. Klikkides on võimalik lugeda EJL
pöördumist...
21. septembril 2006.a, ÜRO rahvusvahelisel rahupäeval, tähistab FIFA seekord juba kümnendat
korda traditsioonilist Ausa Mängu Päeva (Fair Play Day). FIFA soovitab kõikidel võistkondadel
üle kogu maailma Ausa Mängu Päeva 18.septembrist kuni 24.septembrini toimuvatel mängudel
tähistada.
Nende päevade mõtteks on näidata sportlikult ausa mängu vajalikkust jalgpallis, rõhutada nii
mängijatele kui pealtvaatajatele Fair Play ideed - võita, kuid ausalt.
EJL instrueerib kõiki nendel päevadel toimuvate Eesti 2006. a jalgpalli meistrivõistluste
kohtunikke, kes viivad läbi eelpoolnimetatud tseremooniad.
Palume klubidel eelnevalt sellest informeerida mängijaid ning igati kaasa aidata kohtunike
tegevusele. Palume kasutada mängude piletitel, kavadel ja kuulutustel FIFA Fair Play logo.
EJL loodab, et sel ajal toimuvad matšid on eriliselt kantud fair play õhkkonnast.
Vastavalt FIFA soovitustele palume 23.- 24. septembrini toimuvatel kodumängudel viia läbi
alljärgnev tseremoonia.
23. ja 24. augustil toimuvaid jalgpallimänge alustatakse käesurumise tseremooniaga, mil
võistkondade mängijad ja kohtunikud vahetavad käepigistuse Fair Play märgiks.

FIFA Fair Play lipu kandmine väljakule.
FIFA Fair Play lipp kantakse 6 lapse poolt väljakule kohtunike ja meeskondade ees. Kohtunikud
ja meeskonnad seisavad näoga peatribüüni poole ning lipp jääb paari meetri kaugusele kohtunike
selja taha. Tribüünile kõige lähemal seisvad lapsed kükitavad ning panevad lipu otsa vastu maad,
kaugemal seisvad lapsed seisvad püsti ja hoiavad lippu tagumist serva üleval (lipp jääb ca 45°
nurga alla).
FIFA Fair Play lipu laenutamiseks pöörduge EJL poole. Samuti anname teile levitamiseks FIFA
plakateid, kleepse ja märke.

Mängueelne kätlemine
Kohtunikud astuvad sammu tagasi, külalismeeskond liigub kodumeeskonna poole ning mängijad
kätlevad.

Teadustus
Publikut tuleb informeerida Ausa Mängu Päevast. Staadioni diktor või
kohtunik loeb ette FIFA pöördumise. (Vaata ka lisa 1)

Mängujärgne kätlemine
Pärast lõpuvilet kogunevad kohtunikud ja võistkonnad keskringi ning toimub kätlemine nagu
mängu eel.

Iga klubi on vaba Ausa Mängu Päeva tähistamiseks läbi viima üritusi ka omal initsiatiivil, mida
EJL igati toetab. Näiteks soovitab FIFA kutsuda esinema tuntud jalgpallureid, kes pöörduks Fair
Play sõnumiga mängijate ja fännide poole; võiksid toimuda Fair Play vaimust kantud noorte
jalgpalliüritused; on võimalik valida Fair Play mängijat jne.

Palume hiljemalt 2. oktoobriks meid informeerida, milliseid üritusi klubi 23.,24. septembril
EMV mängul läbi viis, kuna FIFA ootab meilt vastavat tagasisidet.

Kauaoodatud võit tuli 23. voorus
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15.09.2006

TÜ Fauna - FC Warrior II 1 : 0
värav: 34. Ondatra
hoiatused:70. Skorpion
Tarvastu JK - FC Kose 9 : 0
Pärnu Pataljoni JK - Välk 494 3 : 7
Sörve JK - FC Nõmme United 1 : 0

Kaan peab 3 mängu vahele jätma

64B

19.09.2006
Üle-eelmises kohtumises mängust eemaldatud Kaan peab vastavalt distsiplinaarkomisjoni
otsusele vahele jätma 3 meistrivõistluste kohtumist. Loe lähemalt komisjoni otsuse teksti.
Lisame ka Nõmme Unitedi viimases kohtumises punase teeninud mängija kohta info...
4. Võistkonna Tartu Ülikool Fauna mängija Rauno Raudsepp’a eemaldamine vägivaldse
käitumise eest Eesti meistrivõistluste II liiga mängus FC Kosega 10. septembril 2006. a. (Lisa 4).
Otsustati:
4.1 Diskvalifitseerida Tartu Ülikool Fauna mängija Rauno Raudsepp 3 EMV mänguks (1 mäng
tulenevalt juhendist ja 2 mängu lisaks).
-------------------------------------------------------------------------------9. Võistkonna JK Nõmme United mängija Janno Jürisson’i eemaldamine vägivaldse käitumise
eest Eesti meistrivõistluste II liiga mängus Sörve JK-ga 17. septembril 2006. a. (Lisa 8).
Otsustati:
9.1 Diskvalifitseerida JK Nõmme United mängija Janno Jürisson 3 EMV mänguks (1 mäng
tulenevalt juhendist ja 2 mängu lisaks).

XXV voor
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29.09.2006
Sörve JK - FC Warrior II Valga 2:2

FC Tarvastu - Tartu Ülikool Fauna 7:2
Pärnu Pataljoni JK - FC Kose 4:1
FC Nõmme United - Välk 494 Tartu 1:0
Ennustusvõistluse tabel peale 25. vooru
Tiiger 39
Salamander 33
Koaala 29
Karu 19
Bobik 12
Arvuti 11
Mesilane 9
Kotkas 9
Tarvastu 1

Fauna on kutsutud osalema Warrior Cup-le
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02.10.2006
Ajavahemiku 11 november kuni 3 veebruar viiakse läbi Warrior Cup Valgas. Osalema on
oodatud erinevate vanuseklasside poisid ning tüdrukud. Fauna võistkond võiks osaleda 2.
detsembril toimuval meeste turniiril. Mängitakse väravapalli väravatega ning kolme parimat
võistkonda autasustatakse karikatega...
Turniirid toimuvad Valga Gümnaasiumi saalis ja Valga Spordihallis. Turniiri algus kell 09.00.
Registreeruda ja täiendavat infot saab tel:58 077 144
Osavõtumaks.:Osavõtumaks 500 .- EEK.Osavõtumaksu palume kanda FC Warrior arvele
Hansapank a/a 1120078254 .Osavõtumaksu tuleb tasuda hiljemalt 7 päeva enne turniiri
toimumist.
Reeglid:
Võistkonna suurus max.10 mängijat.Väljakul 4+1,spordihallis 5+1.Lubatud on edasi-tagasi
vahetused.Kollase kaardi saanud mängija peab istuma 2 min.karistusaja.Turniiril mängitakse
käsipalli väravatega.Väravavahi ala on 7 m.ala.Väravavahil pole lubatud visata palli üle
keskjoone.Küljejoone ületanud pall pannakse mängu jalaga.Otsajoone ületanud palli paneb
väravavaht mängu käega.Alagrupis võrdsete punktide korral määrab paremuse: 1.omavaheline
mäng
2.omavaheliste mängude väravate vahe
3.üldine väravate vahe
4.suurem võitude arv
5.penaltid

Kohamängudes viigi korral lüüakse 3 penaltit.
Turniirid toimuvad Valga Gümnaasiumi saalis ja Valga Spordihallis.
Turniiri algus kell 09.00.Igale turniirile lubatakse max.10 võistkonda
Registreerumise järjekorras.Võistkonnad jagatakse 2 alagruppi.
Alagruppide 2 paremat mängivad poolfinaalis.Poolfinaalide võitjad
finaalis,kaotajad 3-4 kohale.Ülejäänud võistkonnad mängivad vastavalt alagrupis saavutatud
kohaleA3-B3 jne.Mängu pikkus ja turniiri täpsem
süsteem selgub peale võistkondade registreerumist.

100 kohtumist mängitud

67B

04.10.2006
II liiga lõuna/lääne piirkonnas on nüüd 2006 hooajal kokku mängitud täpselt 100 kohtumist ning
Fauna kodulehe toimetus püüab teha ülevaate II liiga läänepiirkonna kohtumistest ja
meeskondadest kui hooaja lõpuni on jäänud kõigil võistkondadel vaid 3 otsustavat kohtumist…
Kõigepealt ütleb pilk tabelisse, et esikoha pärast võistlevad teoreetiliselt veel tervelt neli
meeskonda, kuigi tuleb tunnistada, et seni terve hooaja jooksul vaid 4 kohtumist kaotanud Välk
494 saab ilmselt ka viimastest mängudest tubli punktisaagi. Minimaalselt peab Välku tabama
selline ebaõnn et kolmest mängust tuleb vaid 4 punkti ning juhul kui Tarvastu või Pataljon kõik
kohtumised võidavad asuvad nad siis ise esikohale. Ilmselt järgmise vooru kohtumine, kus Välk
494 võõrustab kodustaadionil 3 viimast mängu kaotuseta püsinud Tarvastut paneb praktiliselt
kõik paika.

Fauna jaoks on ainus eesmärk hoida oma 7. kohta, mis tagaks II liigasse püsimajäämise. Seda
ohustab teoreetiliselt FC Kose, kuid vaid juhul kui nad kõik järelejäänud 3 kohtumist võidavad.
Seega kui järgmises voorus Fauna võidab või Kose kaotab on Faunal liigasse jäämine tagatud.
Üsna kindlalt on paigas 5. ja 6. koht tabelis ning 2-4 koht veel otsustatakse viimaste voorude
käigus.

Kokkuvõtvalt on meie piirkonnas seni peetud 100 kohtumist – neist 3 tühistatud tulemusega
kohtumist, 23 viiki, 45 võitu kodustaadionil ning 29 võitu võõrsil. Kokku on löödud 408 väravat
(59% on löödud võõrsil, kokku 4,39 väravat mängus), neist 11 penaltist ja 4 omaväravat. Löödud
väravate poolest on meie liiga põnevam kui MM 2006.
Teenitud on 215 kollast kaarti, 2 kahekordset kollast ja 9 punast kaarti.
Suurim väravalööja on seni olnud Välk 494, kellel on kirjas 85 tabamust (keskmiselt 3,4
mängus). Peaaegu kõik võistkonnad on ligikaudu 60% väravatest löönud teisel poolajal v.a.
Sõrve JK, kellel esimesel poolajal löödud 56% väravatest ja Pärnu Pataljon, kes on mõlemal
poolajal võrdsel hulgal väravaid löönud. TÜ Fauna on löönud keskmiselt 1,08 väravat mängus.
Enim väravaid on sisse lasknud võib-olla pisut üllatuslikult mitte tabeli viimased vaid FC
Warrior (77 väravat, 3,08 keskmiselt mängus).

Löödud väravad

Sisselastud väravad
Enim nullimänge on teinud Tarvastu kaitseliin (kokku 8) ning teisel kohal on Pärnu Pataljon
(kokku 8). Faunakad on suutnud puuri puhtana hoida kahel korral. Parem tulemus paistab olevat
fauna ründeliinil – vaid neljas kohtumises on värav löömata jäänud, mis on meie liigas keskmine
tulemus.
Üldiselt tundub, et enamasti võistkond, kes võidab esimese poolaja võidab ka mängu. Vaid neljal
korral terve hooaja jooksul on suudetud esimese poolaja kaotusest üle saada ning mäng võita
ning ükski võistkond ei ole seda suutnud teha rohkem kui ühel korral. Välk 494 ja Nõmme Utd
on võitnud kõik mängud, kus nad peale esimest poolaega on juhtima asunud.
Nagu ka eelmisel hooajal III liigas on ka sel hooajal sagedaseim lõpptulemus viik. Peale 25
vooru on võrdsel hulgal mänge lõppenud tulemusega 1:1 ja 2:2 (mõlemat lõppskoori on esinenud
8-l korral). Veel on sagedane lõpptulemused 2:1 ja 2:0. Lisaks näib, et meeskonnad võtavad end
kokku alles mängu lõpus, sest tervelt 24% väravatest on löödud viimase veerandtunni jooksul.
Kodulehe toimetus lisab terve hulga tabeleid milledest kõike meie liiga ja iga meeskonna kohta
saab täpsemalt järele vaadata.

Võistkond juhib peale esimest poolaega

Võistkond kaotab peale esimest poolaega

Võistkond lööb esimesena värava

Vastane lööb esimesena värava

Nullimängud

Mängud kus võistkond ei löönud väravat

Väravate löömise ajad

Sagedasemad lõpptulemused

Kohtunikud ja mängudistsipliin II liigas

68B

04.10.2006
Kolm mängu enne hooaja lõppu heidame korraks pilgu ka kohtunike tööle ja nähtud vaevale
ning samas vaatame ka milline võistkond saaks meie piirkonnas Fair Play auhinna. Lisaks toome
ära väravaküttide edetabeli…
Suurima töö on meie piirkonnas ära teinud kohtunik Bruno Rammo, kes kokku on vilistanud 11
matshi. Teisel kohal on vana hea ja teada-tuntud Jaan Roos 7 vilistatud mänguga. Kõige karmim
kohtunik (või on temale sattunud kõige robustsemad mängud) on kohtunik Kikas (3,5 kaarti

mängus) ning teisel kohal on kohtunik Nuuma (3,3 kaarti mängus). Enim mängust eemaldamisi
on määranud kohtunik Kuzmitsev ning enim penalteid kohtunik Pajussaar.

Fair Play tabelit juhib aga Pärnu Pataljoni võistkond, kes on kogunud seni 22 hoiatust ning mitte
ühtegi mängust eemaldamist. Kõige halvem mängudistsipliin on JK Tarvastul (32 hoiatust, 3
eemaldamist). Enim mängust eemaldamisi on teeninud Valga Warriorid (2 eemaldamist, 2
teistkordset kollast kaarti). Ka Fauna võiks selles vallas veel vaeva näha – 28 kollase kaardi ja 2
eemaldamisega ollakse Fair Play edetabelis allpoolt kolmas.
Fauna kodulehe kommentaaride valguses võiks märkimist väärida ka Välk 494 kolmas koht Fair
Play edetabelis sellel hooajal.

Kuigi meeskond on Tarvastul robustne on neil siiski au omada hetkel liiga konkurentsitult
parimat väravakütti – Ants Palumaa 28 väravaga. Fauna parim on hetkel Kotik 7 väravaga.
Valga Warriori kehvas Fair Play edetabeli asukohas on kindlasti süü ka meie piirkonnas enim
hoiatusi teeninud A. Karklinsh, kes on suutnud hankida omale 6 hoiatust ja 1 mängust
eemaldamise.

XXVI voor

69B

07.10.2006
08.10. 10.00 Välk 494 - Tarvastu JK
08.10. 12.00 FC Warrior II - Pärnu Pataljoni JK

08.10. 12.00 FC Kose - JK Nõmme United
08.10. 14.00 TÜ Fauna - JK Sörve

Tartu Ülikool Fauna kindlustas koha II liigas

70B

09.10.2006
Hooaja 26. voorus kindlustas TÜ Fauna omale koha II liigas ka järgmiseks hooajaks. See on
Fauna jaoks esimene kord, kus II liigasse tõusmise järel suudetakse sinna ka püsima jääda.
Seoses II liiga laiendamise plaanidega tõotab järgmine hooaeg üsna põnev tulla ning nii mõnegi
põneva lahingu tuua. Selles voorus kindlustas ka Välk 494 veelgi oma positsiooni...
Kodustaadionil Tarvastut võitnud Välk on nüüd 5 punktiga tabeli liider ning võiks juba ilmselt
ka liigavõitu tähistada, kuid korrektsuse huvides peab pidustustega ootama järgmise vooruni, kus
ilmselt asi vormistatakse lõplikult.
Tabeli alumises pooles on kõik kohad juba jaotatud. Samas 2 ja 4 kohta lahutab vaid 3 punkti nii
et võitlus teise koha eest käib täie hooga.

Tartu Ülikool Fauna mängis 26. voorus välja järjekordse viigi, kusjuures seisuga 2:2 lõppenud
kohtumisel lõi kumbki meeskond ühe värava kohtumise lõpus lisaminutitel. Faunal on nüüd
kokku 2 võitu, 11 viiki ning 13 kaotust. Fauna kodulehekülg soovib õnne Tiigrile, kes pikalt
eemal olnuna tagasi platsile pääsemist tähistas kohe 2 väravaga.

Tartu Ülikool Faunale hooaja lõpuks 7-s koht
tabelis

71B

29.10.2006
TÜ Fauna võitis hooaja viimase kohtumise 3:1, mis oli hooaja jooksul kolmas võit. Seega koguti
hooajal kokku 20 punkti ning tabelis 7-s koht ning tagati endale võimalus ka järgmisel hooajal
mängida Eesti MV II liigas. Fauna koduleht toob peagi lugejateni ka kokkuvõtted ning
emotsioonid hooaja lõpus...

Treener Ondatra intervjuu Fauna kodulehele

72B

02.11.2006
Tartu Ülikool Fauna treener Ondatra vastas mõnedele kodulehe küsimustele ning toome nüüd
vastused lugejateni. Peagi ilmub kodulehel ka statistiline ülevaade möödunud hooaja kohta...
1. kuidas hindad käesolevat hooaega?
Hooaja eesmärk oli kindlustada faunale koht
järgmiseks aastaks teises liigas. Kui vaadata
tabeliseisu, siis sellega saime hakkama ja sellest
küljest võib hooajaga täiesti rahule jääda. Samuti said
paljud mängijad väärtuslike kogemusi järgmiseks
aastaks ja sellevõrra on fauna järgmine aasta uute
liigasse sisenejatega võrreldes juba paremas seisus.
2. Mis läks plaanipäraselt, mis läks valesti?
Plaanipäraselt läks see, et jäime liigasse püsima ja
suutsime kõigilt vastastelt punkte röövida. Valesti
minekuks võib pidada isegi natukene seda, et tegime
suisa 11 viiki, millest minu hinnangul oleksime olnud
võimelised olnud võitma vähemalt 5-6. Aga eks neid
viimaste minutite pääsemisi oli kah omajagu, nii et
osa viike võib ka plaanipärasteks lugeda :P .
Ondatra kevadisel mängul Välk 494 vastu
HU

3. Kas meeskond vastas hooaja eelsetele ootustele?
Millest enim puudu jäi?

U

Tegelikult ootasin enne hooaega meskonnalt
natukene rohkem. Aga palju jäi selle taha, et
tegelikult läbis hooajaeelse füüsilise ettevalmistuse
täielikult üks mängija. Samuti ei saanud me enne
hooaega korralikult palliga trenni tehagi sest puudus
väravavaht ja ka trennides osales kaootiliselt 5-10
mängijat.
Kui oleks osaletud korralikult kõikides trennides ja lõpetatud ka füüsilise ettevalmistuse tsükkel,
siis usun et meeskond oleks ka vastanud minu hooaja eelsetele ootustele.Aga hooaja edenedes
läks mäng paremaks ja viimastes mängudes ma juba peeaegu nägin seda mida ma näha tahtsin.
Puudu jäi enim enesekindlusest...vähemalt hooaja esimesel poolel. Paljudel mängijatel puudus
usk endasse ja oma võimetesse.Trennis tehti asju väga korralikult aga kui kõlas mängu avavile,
siis hakkas paljudel jalg värisema ja isegi kõige lihtsamad tehnilised elemendid kippusid sassi
minema. Aga ma usun, et järgmine aasta on need samad kutid juba kraadi võrra kogenenumad ja
kindlamad ja jätkavad sealt kust see hooaeg lõppes.
4. Milline vastasmeeskondadest üllatas enim ja mille poolest?
Mänguliselt sümpaatseima mulje jättis Pärnu. Nad suutsid meid jooksutada isegi meie väikesel ja
kodusel Tamme staadionil. Ülejäänud meeskonnad mängisid enamvähem sama mängu mida ma
eeldasin ja ootasin.
5. Milline oli hooaja kõige raskem hetk?
Raskeim hetk oli siis kui ma JK Tammekas olevate tööülesannete tõttu olin välismaal turniiril ja
tulid loobumiskaotus Nõmmele ja Pärnult 0-10. Siis lugesin küll telefonist sõnumeid ja mõtlesin,
et nüüd on küll pees....Aga au poistele! Võeti ennast kokku ja näidati oma suurepärast vaimu.
6. Milline oli hooaja kõige eredam emotsioon?
Oh neid oli palju ja õnneks olid kõik positiivset laadi. Ma ei teagi palju me neid mänge viimastel
sekunditel päästsime aga iga niisugune hetk annab teatud kirgastava ja adrenaliinirohke
kogemuse.
7. milline oli hooaja parim/tähtsaim mäng?
Võibolla mulle kui treenerile jäi meelde kõige rohkem kevadine mäng Välk 494-a vastu. Pool
meeskonda oli puudu ja Välk tundudus tõsiselt alistamatu aga lust oli vaadata kuidas terve
meeskond täitis taktikalist plaani ja võitles innustunult. Mäng jäi küll viiki aga meil oli ohtralt
võimalusi ja oleksime võinud mängu vabalt võita. Ja sellelt mängult sain tähtsa emotsioonisaame küll kui väga tahame. Ja saimegi. Paljud mängijad said just sellest mängust hulka
enesekindlust, et pole see teine liiga midagi nii ulmelist ja käsitlematut.
8. Kuidas hindad II liiga taset sel hooajal võrreldes varasematega?

No see on küsimus, millele ma ei oskagi vastata kuna olen ise paar aastat meeste liigadest eemal
olnud. aga ütleme nii, et tase vastas minu ettekutusele teisest liigast. Nagu ütleb liiga
definitsioongi - poolproffessionaalne. Siin mängivad paljud, kes on kunagi kõrgemal mänginud
ja paljud, kellele see liiga tõsiseks ettevalmistuseks kõrgemal mängimiseks. Nii et praktiliselt
kõik vastased mängisid sümpaatselt. Ei olnud lõhkumist ja niisama uisapäisa tormamist.
9. kuidas hindad II liiga kohtunikke sel hooajal?
Kohtunikele pole mul ausalt sellel hooajal mitte midagi ette heita. Kuigi ise sain ma kõik oma
kollased kaardid suupruukimise ja vaidlemise eest nendega. Aga tõsiselt...Ääretult meeldiv on
mängida kui väljakul viibivad meistriliiga kogemusega väljakukohtunikud ja on veel
äärekohtunikud. Nii et õigusemõistjatele ainult kiidusõnad minu poolt.
10. milliseks hindad fauna shansse järgmisel hooajal? Kas teoreetiliselt oleks huvi jätkata
fauna treenerine veel 1 hooaja?
Järgmine hooaeg tõotab tulla väga huvitav. Kuna kõigi vastastega on vaid kaks mängu, siis
eksimisvõimalust väga pole. Tegelikult hindan Fauna shansse üsna headeks, et võidelda seal
keskmiste kohtade eest aga mõne hea mängija lisandumise korral ka miks mitte midagi enamat.
Paljud mängijad arenesid see hooaeg tohutult nii mängu lugemise, distsipliini ja kindluse koha
pealt. Kui praegune tuumik säiliks ja neile veel 3-4 klassiga meest juurde panna siis on teise liiga
kohta võiskonda rohkem kui küll. No eks fauna juhatus peab otsustama, kas olen pädev jätkama
ja siis mulle ka ettepaneku tegema. Kõik muidugi sõltub pakkumisest aga teoreetiliselt võtaksin
sellise pakkumise kaaluda küll sest järgmine aasta tõotab tulla huvitav ja püssirohtu peaks faunal
jaguma küll veel. :)
_____________________________________________________________________
Fauna koduleht tänab Ondatrat intervjuu eest.

Tulemas on Fauna üldkoosolek

73B

06.11.2006
10. novembril (reedel) kl. 19:30 Ujula tn. spordihoone II korrusel leiab aset Fauna
traditsionaalne hooajajärgne üldkoosolek. Kohalolek kohustuslik kõigile Fauna liikmetele.

Ka sel hooajal korraldatakse traditsiooniline Aastalõputurniir saalijalgpallis 21.12 - 30.12. II
liiga turniir toimub 27. detsembril ning osalema on kutsutud kõik II liiga võistkonnad. Fauna
osalemine ei ole käesoleval hetkel veel otsustatud...
Turniiril kehtib Eesti jalgpalli meistri- ja karikavõistluste üldjuhend. Mängijad saavad osaleda
ainult ühes võistkonnas. Ühte võistkonda on lubatud registreerida kuni 18 mängijat. Väljakul 5
mängijat + väravavaht, vahetused lubatud jooksvalt. Mänguaeg 1x12 min.

Üldkoosolek peetud

74B

13.11.2006
10 novembril toimus MTÜ JK Fauna liikmete üldkoosolek. Koosolekul võeti kokku eelnev
hooaeg ning tehti plaane järgnevaks. Samas valiti ka uus juhatus, kes järgmisel hooajal klubi
juhib...
Hooajal 2006 meeskonda juhendanud treener-mängija Ondatra tegi kokkuvõtte möödunud
hooajast millele järgnes juhatuse poolne majandusaasta ülevaade Kotka sulest. Seejärel esitati
juhatuse tegevuse aruanne.
Uude juhatusse valiti järgmised MTÜ JK Fauna liikmed:
Ahv, Tiiger, Parm, Pankrott, Karu
Asendusliikmeteks on Skorpion ning Ondatra.

Lähemalt hooajast 2006 - peamiselt
tabelikujul

75B

28.11.2006
Kodulehe toimetus toob lugejateni kokkuvõtvat infot möödunud hooaja kohta. Käesolevas
artiklis keskendume rohkem üldisele infole ja statistikale võistkondade kaupa...
Kokku peetud 112-s kohtumises (3 kohtumist tühistati või jäi ära) löödi sel hooajal II liiga
Lääne/Lõuna piirkonnas 482 väravat (4,42 väravat kohtumises, 57% väravatest löödud

koduvõistkondade poolt). 46% kohtumistest võitis kodumeeskond, 22% kohtumistest jäid viiki
ning 32% kohtumistest võitis külalismeeskond. Kaks enim esinenud lõpptulemust sel hooajal
olid 2:2 ja 1:1 viigid (kokku 15% lõpptulemustest).
Hoiatusi andsid kohtunikud kokku sel hooajal 245 ning teistkordseid hoiatusi 5 ning väljakult
eemaldamisi tuli kokku 12.
TÜ Fauna lõi sel hooajal kokku 33 väravat (1,18 kohtumise kohta, neist 62% teisel poolajal) ning
lasi endale lüüa 80 väravat (2,86 kohtumise kohta, neist 61% teisel poolajal). Vaadates eraldi
tulemusi poolaegade kohta kohtumistes, torkab silma, et kuigi faunakad suutsid kolmel korral
peale avapoolaja kaotust välja võidelda viigilise tulemuse, ei suudetud siiski peale esimese
poolaja kaotust ühtegi sellist mängu võita. Faunakad kogusid sel hooajal suure arvu viike (11
viiki, 3 võitu, 14 kaotust) ning neist 7 saavutati peale kaotusseisu jäämist vastaste avavärava
tõttu. Nullimänge tegi Fauna hooaja jooksul 2.
Fair Play tabelis on esikohal Pärnu Pataljon (29 hoiatust, 0 eemaldamist) ning TÜ Fauna jagab 67 kohta koos Välk 494-ga (kummalgi 31 hoiatust ja 2 eemaldamist). Kõige halvema
distsipliiniga võistkond oli sel hooajal Valga Warrior II (32 hoiatust, 4 teistkordset hoiatus ja 2
eemaldamist). Enim hoiatusi teenis Tarvastu JK (34) ja enim eemaldamisi teenisid FC Kose ja
Tarvastu JK.
Piirkonna võitja Välk 494 võib heameelt tunda nii parima ründeliini kui ka parima kaitseliini
omamisest (84 löödud väravat 37 sisse lastud värava vastu), samuti oli Välk 494 võistkond kes
vaid kahel korral jättis värava löömata, olles sellegi näitaja poolest esikohal. TÜ Fauna ründeliin
tegi kokku 4 nullimängu jagades sellega koos Tarvastu JK 4-5 kohta pingereas.
Järgnevalt toome ära kõik olemasolevad statistilised tabelid, kust huvilised võivad kõike
täpsemalt uurida.

Hooaja kõige tublim mängija on Ahv

76B

29.11.2006
Sel hooajal mängis TÜ Fauna eest kõige rohkem kohtumisi Ahv (2070 minutit platsil) ning
ka Kotik (1954 minutit) ja Mesilane (1942 minutit) tegid suurepärast tööd. Fauna parim
väravakütt oli Kotik 11 tabamusega...
11 väravaga oli Kotik üldises väravalööjate tabelis 10-14 kohal. Faunakatest lõi rohkem väravaid
veel ka Ondatra (6 väravat) ning Tuttpütt ja Tiiger (3 väravat kumbki).
Enim kollaseid kaarte hankisid omale Ondatra ja Kotik (kumbki 5 kaarti).
Järgnevas tabelis on märgitud kõikide mängijate sel hooajal mängitud kohtumised (esimeses
tulbas on kohtumiste arv kus väljakul viibiti 90 minutit, teises tulbas on kohtumiste arv kus
mängu sekkuti vahetusest ning kolmandas tulbas on kohtumised kus mängija vahetati välja).

NB! Kahjuks ei võimalda tarkvara esitada mänguaega minutites. Antud tabel on ülevaade mitte
järjestus mänguaja järgi.

Järgnevalt lisame ülevaate faunakate väravalööjatest ja kaartidest:

NB! Teises tulbas on penaltitest löödud väravad.

Fauna 2006 hooaja lõpupidu edukalt läbi!

77B

04.12.2006
Pilte üritusest saab näha Galeriis . Lähipäevil tulemas ka Tirtsu fotokaga tehtud pildid =)

Hooaja parimad väravalööjad ja kohtunikud

78B

07.12.2006
Lõpetuseks möödunud hooajast toome lugejateni II liiga meie piirkonna parimad väravalööjad
ning samuti mängijad, kes peaksid veidi rohkem Fair Play olemuse üle mõtisklema. Lisame ka
statistika kohtunike kohta meie piirkonnas...
Parim väravakütt 2006 II liiga Lõuna/Lääne piirkonnas oli teisele kohale jäänud JK Tarvastus
mängiv Ants Palumaa, kes lõi muljetavaldavad 30 väravat. Teisel kohal on 20 väravaga JK
Nõmme United mängija Ivar Sova.
Enim kohtumisi vilistas meie piirkonnas kohtunik Rammo (11 mängu). Kõige "karmim"
kohtunik oli Kikas, kes pidi kahe mänguga välja jagama 8 kollast kaarti ning 1 punase.

EJL erakorraline üldkogu

79B

21.12.2006
20. detsembril toimus Eesti Jalgpalli Liidu erakorraline üldkogu, kus EJL liikmete hääletuse
alusel võeti vastu parandustega MTÜ EJL põhikiri. Täpsemat infot põhikirja muudatuste kohta
saavad MTÜ JK Fauna liikmed juhatuse poole pöördudes...
Samuti on juhatusel olemas uue põhikirja koopia, millega on samuti võimalik soovi korral
tutvuda.
MTÜ JK Fauna juhatusega saab ühendust võtta telefonil 53422414.

Fauna osaleb aastalõputurniiril
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22.12.2006
Selgi aastal osaleb Fauna meeskond traditsioonilisel aastalõputurniiril, mis toimub tavapäraselt
Kalevi spordihallis. Fauna osaleb II liiga turniiril, mis toimub 27. detsembril ning meie vastased
alagrupis on: JK Tallinna Kalev II, FC Valga Warrior II ja Tabasalu Palliklubi. Mängude
toimumise ajad on:
18:45 FC Valga Warrior II - Tartu Ülikool Fauna
19:45 Tabasalu Palliklubi - Tartu Ülikool Fauna
20:30 Tartu Ülikool Fauna - JK Tallinna Kalev II
Peaks Fauna jõudma alagrupist edasi, siis toimub poolfinaal 21:15 ning finaal 21:45. Kõik fännid
on oodatud meeskonda toetama - fännisärgid ja -sallid kaasa! Emotsioonid (rõõm, pisarad)
garanteeritud!

Edasipääs jäi 2 minuti kaugusele
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27.12.2006
Tartu Ülikool Fauna sai Aastavahetusturniiril kirja 1 võidu ning 2 viiki, kuid parema
väravatevahe tõttu pääses meie algrupist edasi JK Tallinna Kalev II. Kui oli jäänud mängida
ligikaudu 2 minutit viimasest kohtumisest juhtis Fauna veel Kalevi vastu 1:0, kuid siis kingiti
vastastele viigivärav...
Esimeses kohtumises Valga Warrioriga ei löönud kumbki võistkond väravaid ning seega jäi
kohtumine 0:0 viiki. Teises kohtumises Tabasalu Palliklubi vastu lõi aga Vares S. värava ning
Fauna võitis kohtumise 1:0.
Viimases otsustavas kohtumises Tallinna Kalev II vastu läks TÜ Fauna 1:0 juhtima kui mängida
oli jäänud vaid 3 minutit. Siiski peaaegu kohe peale meie väravat, sai vastastele pall värava eest
jala peale löödud ning vastaste ründaja kasutas võimaluse ära ning lõi ilusa löögi ristnurka ning
viigitulemus tähendas, et Kalev pääses edasi.

Head vana aasta lõppu ja head uut aastat!
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29.12.2006
MTÜ JK Fauna soovib kõigile jalgpallisõpradele ilusat vana aasta lõppu ja head uut aastat!
Täname meeskonda II liigasse püsima jäämise eest. Täname sponsoreid AS Rait, Funding OÜ
võistlustest osavõtmise võimaldamise eest. Täname ka juba mitmendat aastat meie tegemisi
toetavat Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi. Jäta siia ka oma tervitus...
Selle artikli kommentaaridesse on teretulnud kõik uusaastasoovid faunakatelt ja faunakatele ning
ka kõik uusaasta lubadused faunakatelt ja faunakatele.

