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Võrdluses mitme rivaaliga alustas Enrico 
Nurme tennisemänguga üpris varakult, juba 
viieaastaselt. Jõudnud kiiresti omavanuste 
tippu, koges ta vahepeal kerget langust, 
kuid uut indu ja mängutaset lisas aastane 
treenimine Hispaanias Tennis Group 
Academy õpilasena.

innustust

tekst/Ants Põldoja 
fotod/Igor Pissarev, erakogu

 Tulev ikuTegi ja

E nrico tegi alaga algust üsna 
huvitaval moel: täpselt samal 
ajal, kui harrastajana asus 

treenima tema isa Aivar. Tema esi-
mesed treeningud leidsid aset Pirita 
TOP-i väljakutel, hiljem siirdus USTA-
sse Bruno Loidi käe alla. Lastetennise 
võistlustel osales ta juba kuueaasta-
sena ning 8-aastaselt mängis kaasa 
esimese noorte GP-turniiri.

„Tennis meeldib mulle praegu ja 
on kogu aeg meeldinud, trenni olen 
alati läinud rõõmsalt,“ tunnistas 
Enrico. Juba esimestes trennides 
tulid mul löögid hästi välja ning 
see tekitas minus ka suurt huvi 
ja hasarti. „Viis aastat mängisin 
tennise kõrval ka jalgpalli. Siis ütlesid 
vanemad, et tuleks teha valik ühe ala 
kasuks, sest võistlusi kipub liiga palju 
olema ja segab koolitööd. Tennises olin 
võib-olla natuke parem ja valisin selle.“

Enrico ise arvas, et 10-aastaselt oli 
ta oma vanuseklassi üks parimatest 
ja edetabelis üsna kõrgel, kuid vahe-
peal võinuks areng olla kiirem. „Nüüd 
peaks olema jälle parem, aga ei oska 
veel arvata, kas tuleb suurem edu. 
Loodan vähemalt,“ märkis ta tagasi-
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hoidlikult. Igatahes võitis ta novembris 
U14 GP-turniiri nii üksik kui ka paaris-
mängus, noorte Mastersi poolfinaalis 
andis aga kolmesetilise lahingu Alex-
Andre Ojassalule, hilisemale võitjale.
 
EEl istab taga joonEmängu
Enrico peab ennast mängustiili poolest 
vahelduva rütmiga tagajoonemängi-
jaks, mida ta iseloomustab sõnadega: 
„Vahel ründan, vahel kaitsen, võrku eriti 
ei tungi.“ Samas on Enrico päris hästi 
võrgumänguga hakkama saanud paaris-
mängus, võites Tennis Europe U12 
Tallinnas ning olnud ka Tennis Europe 
paarismängu finaalides. „Üksikmäng 
meeldib mulle siiski rohkem,“ lisas 
Enrico. 12-aastaselt tuli Enrico paaris-
mängus Eesti meistriks ja sai üksik-
mängus 3. koha.

Kasvu ja kehalise võimsuse poolest 
on ta jäänud seni rivaalidele alla ning 
Enrico arvates väljendub see eelkõige 
servis. Õnneks on ta viimasel aastal 
jõudsasti kasvanud ja vanemate pikkus 
eeldab, et ta võib kerkida vähemalt 
180-sentimeetriseks. Noormees ise 
loodab seda.

Enrico arvates talub ta mängus 
tekkivat närvipinget üsna hästi ja 
pingeolukorras suudab hästi kesken-
duda, kuid emotsioone ikka vahel 
näitab. „Mõnikord juhtub, et võima-
luste mahamängimine häirib, aga 
enamasti mitte,“ arvas Enrico. Isa on 
ise tennisehuvilisena omal ajal üsna 
tihti käinud vaatamas isegi Enrico 
treeninguid ja muidugi ka võistlusi, 
aga viimasel ajal vähem. Kuigi isa ega 
ema ei näita tribüünil mingeid emot-
sioone ning kuidagi poja mängu ei 
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Saavutused:

27. aprill 2003
Tallinna 21. Keskkool, 8. klass
Alo Ojassalu Tennisekool
Aivo Ojassalu
Wilson Blade
Nike
U12 Eesti MV paarismängu võitja ja 
üksikmängu pronks (2015), TE U12 
paarismängu mitmekordne võitja, U14 
Eesti karikavõistluste finalist (2016), U14 
Eesti MV paarismängu ja segapaari pronks 
(2016), Eesti noorte MV U16 segapaari 
finalist ja U14 paarismängu pronks (2017), 
Eesti U14 GP-turniiri võitja ja Mastersi 3. 
koht (2017 november)

kommenTaaR
aivo ojassalu, TReeneR

Enrico liitus AOTK-ga tänavu sügisel, kuid teadsin 
ja tundsin teda andeka mängumehena juba aastaid. 
Sellevõrra oligi lihtsam Enrico mängule ka omapool-
seid soovitusi anda, sest varasematel aastatel andsin 
nõu oma mängijatele, kuidas Enrico vastu mängida. 
Oskuste poolest on Enrico osav mängumees, mis 
võimaldab tal hästi mängida nii üksik- kui paaris-
mängu. Loomu poolest on Enrico aga pahatihti 
üksikmängus pisut kärsitu, võttes vastu liiga rutakaid 
otsuseid. Loodan, et koos vanusega lisandub kannat-
likkus ja ratsionaalne mõtlemine. Löökide arsenal, 
mängu lugemine ja osav käsi võimaldaksid Enricol 
jõuda kaugele. Minu soovid edasiseks edukaks koos-
tööks oleks: eneseusku, tahet ja töövõimet eelseis-
vateks aastateks.

häiri, tunnistas Enrico, et parem on, 
kui vanemad ei vaataks.

2016. aasta septembris siirdus Enrico 
õppima Marbellasse, kus hakkas harju-
tama Tennis Group Academy kogenud 
treenerite käe all. Ta ei pidanud seal 
olema üksi, sest ema-isa otsustasid 
puhkuse võtta ja olid pojale toeks. 
Enrico õppis seal Briti Kolledžis ingli-
sekeelses koolis. „Hea, et sain kogu aeg 
liivaväljakutel treenida, peaksin sellel 
kattel olema tugevam,“ arvas Enrico.

Trenn toimus kuus korda nädalas 
kolm tundi päevas, millest üks tund 
üldfüüsilist. „Seal tehti nii korvihar-
jutusi kui sai ka väga palju mängida 
erinevate poiste ja tüdrukutega, kes 
on Hispaania parimate hulgas. Õpetati 
pisut teistsugust tehnikat, nii eeskäe kui 
servi osas“ selgitas Enrico.

Hispaania perioodil võistles ta ka 
Lõuna-Euroopas, sealhulgas jõudis 
Iisraelis Tennis Europe U14 turniiril 
veerandfinaali ja võttis näiteks Sevillas 
osa Rafael Nadali nimelisest noortetur-
niirist. Kahjuks Nadal ise seda turniiri ei 
väisanud. Marbella piirkonnas toimusid 
tihti ka tennisevõistlused, millest Enrico 
võitis nii mõnegi turniiri sealhulgas 
Manolo Santana klubis, kus vana-
meister isiklikult autasustamisel 
karika üle andis. Kuid Hispaania 
elu võttis Enrico kokku nii: „Oli 
huvitav, aga Tallinnas meeldib 
rohkem!“

HobidEks E i  jä ä 
aEga
Hispaanias  sai  Enrico 
veeta õppeaasta ka kokku-
leppel oma „päris“ kooli 
ehk Tallinna 21. Keskkoo-
liga. Kool ei teinud takistusi 
ning kõik Hispaanias saadud 
aastahinded kanti üle ka Eesti 
koolitunnistusele. „Õppimine 
läheb normaalselt,“ väljendas 
Enrico, kelle tunnistusel on 
neljade-viite kõrvale tekkinud 
ka mõni kolm. Tema lemmi-
kained on kehaline kasvatus 
ja inglise keel. Kuna ta on 21. 
Keskkoolis õppinud inglise keele 
eriklassis, siis sel põhjusel ta saigi 
Hispaanias hakkama. „Õpetajad 
selgitasid Hispaanias üsna põhja-
likult. Algul pidin natuke harjuma, 
aga lõpuks oli isegi matemaatika, 
füüsika ja keemia inglise keeles 
kerge,“ märkis Enrico.
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Pärast Hispaaniast naasmist asus Enrico mängima Alo 
Ojassalu Tennisekoolis. Klubivahetus ei olnud küll tingitud 
mingitest erimeelsustest, vaid praktilistel kaalutlustel: „Tondi-
raba hall on kodule lähemal ja seal on ka rohkem võrdseid 
konkurente, kellega trenni teha,“ ütles Enrico.

Enrico käib vahel sõpradega väljas ja mängib jalgpalli, 
kuid hobideks tal tennise ja kooli kõrval aega ei jäävat. Isegi 
telerist ta tennist kuigi palju ei jälgi. „Lemmik on Roger 

Federer, sest meeldib tema mängustiil,“ on ta ikkagi vahe-
tevahel iidoli esitusi näinud. Korra käis Enrico koos 

vanematega ka Dubai turniiri vaatamas.
Kaugema eesmärgina loetleb Enrico vaid ühe: 

„Tahaks minna õppima USA ülikooli.“ Siis oleks 
ka hea haridus „tagataskust võtta“, ent poiss 
ise loodab, et võiks ka pärast ülikooli tipp-
tennises jätkata. 

Enrico Nurme

Enrico Andaluusia GP 
P14 võidukarikaga, 
tema kõrval endine 
Wimbledoni võitja 

Manuel Santana, kelle 
klubis võistlus toimus.


