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SUUR EELVAADE: KES TULEB EESTI MEISTRIKS? KES JAGAVAD OMAVAHEL 
KAHVATUMAD MEDALID? KAS ALEXELA MEISTRILIIGA TASE ON LANGENUD?

Kristjan  
Kangur

 tagasi  
Eestis, aga  
süda kisub  
Varesesse

HIND 3,95 €
BASKETBALL NR 126

SEPTEMBER 2017
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EUROLIIGA,  
ALGA! 

PORZINGIS  
VS. MARKKANEN

KUI ELUJÕULINE  
ON UUES KUUES  
BALTI LIIGA?

5   TÄHELEPANEKUT 
FANTASTILISEST 
EM-ist

KORVPALLI- 
KUULSUSE  
UNISTUSTE  
ALGVIISIK

BASKETball – ainus 
korvpallile pühendunud ajakiri

Esmaspäev, 14. august 2017
18 SPORT

2.–3.
septembril

2017
Pärnus

DISTANTS

10 km

2. septembril
kl 11-16  Sporditurg
kl 12-14.15  Draakoni
lastejooksud
kl 15.30  Noortejooks (3 km)
kl 15.30  Ratastoolisõit (3 km)
kl 16.30  Kahe Silla jooksu
ühistreening Roman Fostiga

3. septembril
kl 12 Kahe Silla jooks ja retk

kutsub liikuma

Eelregistreerimine

kuni 29.08
www.2silda.ee
ja Pärnu Keskuse infopunktis

Osale ka teistel Selver Eesti Linnajooksud
sarja etappidel! www.linnajooksud.ee

MATTHIAS TASS KA
seal, pean mängu

MATTHIAS TASS
SÜNDINUD: 23. märtsil 1999 
Tallinnas
PIKKUS: 210 cm
KAAL: 104 kg

 2008-2015 Audentese 
noortevõistkonnad
 2015-2016 Limoges 
(Prantsusmaa)
 2016-... Kalev/Cramo

LOOM: Matthias Tass on tavaliselt eakaaslastest füüsiliselt 
üle, klubikorvpall on aga hoopis midagi muud.

Klavan tekitab vastakaid emotsioone
Läks! Liverpool alustas 
Inglismaa jalgpalli kõrglii-
ga hooaega võõral väljakul 
Watfordi vastu, tulemu-
seks nukker 3:3 viik. Rag-
nar Klavan istus varumees-
te hulgas ja vaatas, kuidas 
Dejan Lovren ja Joel Matip 
Liverpooli keskkaitses mü-
rasid.

Rääkisime matši eel Vicara-
ge Roadi staadioni ümbrusesse 
kogunud Liverpooli fännidega 
ja uurisime, mis mulje on mul-
lu suvel klubiga liitunud Viljan-
di mees jätnud.

„Klavan on minu jaoks tubli 
meeskonnamängija,“ ütles kell 
viis hommikul ärganud ja Liver-
poolist Watfordi viiva rongi pea-
le läinud Phil. „Ma ei kritiseeri 
mitte kunagi tema ponnistusi. 
Pole kahtlustki, et Klavan annab 
endast alati sada protsenti. Meil 
on kokkuvõttes terves kaitselii-
nis probleeme ja see ei ole kind-
lasti ainult tema süü.“

Ilma piletita staadioni juurde 
õnne otsima tulnud Brian mee-
nutas sõnavõtu poolest ano-
nüümset netikommentaatorit, 
kes analüüsimise asemel eest-
lase kohta põrutas: „Saast. Ta 
on lihtsalt kohutav, jutul lõpp.“

Täpsustava küsimuse pea-
le mees siiski veidi leebub, kuid 
mitte liialt. „Klopile (peatree-
ner Jürgen Klopp – toim) aval-
das ta ilmselt Augsbugis muljet, 
aga minu jaoks on müsteerium, 
miks Mamadou Sakho Klavani 

asemel ei mängi. Siin ei tohiks 
küsimust olla. Ta on väga kesk-
mine jalgpallur ja sobib minu ar-
vates vaid liigakarikas mängima. 
Enda kohta on ta ju tegelikult hea 
olnud, aga see pole piisav. Või-
malik, et oma suurte kogemus-
tega on ta noortele eeskujuks,“ 
jätkas Brian. 

***
Liverpoolist veelgi mõruma 

pilli pidi alla neelama tiitlikaits-
ja Londoni Chelsea, kes jäi võõr-
sil 2:3 alla Burnleyle. Sealjuu-
res pidid Chelsea poolelt puna-

se kaardi tõttu väljakult lahku-
ma Gary Cahill ja Cesc Fabregas.

Reede hilisõhtul peetud hoo-
aja avamängus võitis Londo-
ni Arsenal kodus 4:3 Leicester 
Cityt. Manchester United sõi-
tis Romelu Lukaku kahe värava 
toel kodus koguni 4:0 üle West 
Ham Unitedist. Unitedi linnari-
vaal Manchester City oli võõr-
sil 2:0 üle viimati 1983. aastal 
Inglismaa kõrgeimas divisjo-
nis mänginud Brighton & Ho-
ve Albionist.
KAAREL TÄLL, Watford

Liverpooli fännid 
tähistavad hooaja 
algust.

Martin Ahven

Kaarel Täll

Esmaspäev, 14. august 2017
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ALEV/CRAMOST: mulle meeldib 
uminutid ise välja võitlema

Eelmisel klubihooajal oli Eesti korvpallisõprade üks 
põletavaid teemasid noore lootuse Matthias Tassi 
mänguminutite arv BC Kalev/Cramos. Peatreener Alar 
Varrak sai sotsiaalmeedias kõvasti tuld. Aga mida üt-
leb asja kohta hiljuti U18 vanuseklassi EMil säranud 
noormees ise?

VILLE ARIKE
ville.arike@ohtuleht.ee

„Jah! Eelmise aasta koge-
mus oli uskumatult positiivne, 
ja veel kodumaa pinnal. Mulle 
meeldis nende meestega tren-
ni teha. See arendab. Mul on 
eelis nende noorte ees, kes po-
le meeste vahel harjutanud. Lä-
hen mängima ikka samasuguse 
jõu ja suhtumisega, nagu tegut-
seksin Simmonsi või Gladnessi 
vastu,“ võtab Tass jutuajamise 
lõpetuseks kokku oma suhtu-
mise koduklubisse.

U18 turniiri jälginud skau-
did tunnistasid, et Tass on võr-
reldes talvega, kui teda viima-
ti nähti, taas sammu edasi läi-
nud. Tass oli ainus, kelle kohta 
ei saanud kaotatud pool naa-
lis Suurbritanniaga teha ette-
heiteid. U18 koondise abitree-
neri Gert Kullamäe hinnangul 
on Tass üks neist, kes peaks lä-
hiaastatel lööma meestekoon-
dise ukse jalaga lahti.

Matthias, alustame hiljuti-
sest kodupubliku ees pee-
tud U18 võistlusest. Võitsite 
peaaegu kõik mängud, sai-
te kolmanda koha, kuid see 
üks kaotus…

Kogu turniir jäi veidi kri-
peldama. Sihtisime A-divisjo-
ni ja esikohakarikat. Andsime 
endast kõik. Just üks kohtumi-
ne, kus mõnel liidril ei tulnud 
mäng välja, otsustas, kas män-
gime  naalis või mitte.

Kui pettunud te kaotuse-
õhtul olite ja kuidas suutsi-
te end järgmiseks päevaks 
kokku võtta?

Aasta tagasi saime veerand-
 naalis Slovakkia käest tappa, 
siis valdas mind samasugune 
tunne. Mõtlesime pärast kao-
tust, et meil on veel üks või-
malus end näidata. Kõik võtsid 
end kokku, taastusime ja tule-
mus oli selgelt näha.

See U18 meeskond on mul-
le väga hingelähedane. Meil on 
väga lahe koos aega veeta. See 
on sõprade seltskond, keegi ei 
jää eemale, keegi ei pea üksi 
oma toas konutama. Kõik saa-
vad omavahel hästi läbi. See on 
uskumatu punt, hoidsime tur-
niiri lõpuni kokku.

Teil oleks kindlasti huvitav 
üritada uuesti U20 vanuse-
klassis.

Kui mul on võimalik järgmisel 
aastal selles koondises mängida, 
siis suure tõenäosusega teen se-
da. Samas soovin minna pärast 
gümnaasiumi lõpetamist Amee-
rika ülikooli ja see võib mõju-
tada U20 koondisega liitumist. 
Näiteks sel suvel läks Taavi Jur-
katamm sinna juba juunikuus.

Sinust oli eelmisel sügi-
sel palju juttu, kui lahkusid 
Prantsusmaalt ja said pika 
ootamise järel loa mängida 
Kalevis. Palun räägi too üks 
aasta Limoges’is lühidalt 
lahti, kas kaalusid sinna mi-
nemist pikalt või mitte?

Lükkasin lepingu allkirjas-
tamist ikka väga palju edasi. 
Kaks aastat tagasi käisin sep-
tembri alguses seal katsetel. 
Et hooaeg oli algamas, taheti 
minult kiiret otsust, kuid ma ei 
suutnud seda kiirelt läbi mõel-
da. Kaalusime perega, mõtlesin 
kolm ja pool nädalat, prantsla-
sed käisid pidevalt peale. Lõ-
puks otsustasin ära proovida – 
et mida halba ikka saab juhtu-
da. Sain väga hea kogemuse, et 
lepinguid sõlmides tuleb mõel-
da kõigele. Lisaks kõvasti män-
gulist kogemust.

Seal mängitakse võrreldes 
Eestiga tublisti füüsilisemat 
korvpalli. Ma ei jäänud aasta 
vanemate seas hätta, tulime 
võistkonnaga teiseks ja mulle 
anti mingi individuaalne au-
hind. Lihtsalt mängustiil on 
teistsugune.

Tuleme korra U18 koondise 
juurde tagasi. Kas teid võit-
nud Suurbritannia koondis 
meenutas nüüd prantslaste 
füüsilisust?

Nende atleetlikkuse tase oli 
veel kaks-kolm korda kõrgemal. 
Brittide hüppesuutlikkus ja ag-
ressiivsus murdsid meid. Ar-
van, et õppisime mõne olulise 
asja. Kui sul pole palli ning la-
sed vastastel 20-30 korda roh-
kem peale visata, siis mängu ei 
võida. Lihtsad pallikaotused ja 
vastaste 28 ründelauapalli rää-
givad enda eest.

Ilmselt tekkis sul vahepeal 
tunne – kurat, pean üksi 
seal lauas rabelema…

Tekkis küll. Tihtipeale pi-
din minema appi läbi murdnud 
vastase tagamängijat takista-
ma ega jõudnud seejärel kohe 
oma meest blokeerima. Ma ei 
hakka end kaitsma, kuid arvan, 
et minu mees võttis niisugus-
te olukordade pealt oma seit-
se ründelauda. Selleks puhuks 
peab olema meeskondlik tege-
vus välja harjutatud. Atleetlik-
kus ja harjumus visetele järele 
minna tegi oma töö, meie poi-
sid ei hüppa sama kõrgele. Ük-
si ei vea lauas seda mängu ära, 
60-33 on ikka suur vahe.

Kas sinu Prantsusmaalt ta-
gasituleku peapõhjuseks 
olid kooliõpingud? Pidid 
nüüd ju Audenteses kaks 
klassi korraga võtma.

Kool kah, kuid olin mullu just 
perega reisil Ameerika Ühend-

riikides ja mõtlesin, kas Limoges 
ikka on minu jaoks parim koht. 
Otsustasin tagasi tulla. Kodu-
maa pinnal saab kooli ära lõpe-
tada ja siis on kõik teed avatud.

Sul on kindel plaan min-
na aasta pärast mõnda USA 
ülikooli?

Jah. Mul oli sel aastal ka Eu-

roopast pakkumisi, kuid olen 
need kõrvale lükanud. Tõsi, sain 
Euroliigasse kuuluvalt Vitoria 
Baskonialt hea, Ameerika üli-
koolidega võrreldava pakkumise.

Miks valid USA?
Kui sõlmin Euroopas mõne 

pro laadse lepingu, pole mul 
hiljem enam võimalik sinna 
ülikooli minna. Lisaks on Eu-
roopas pro lepinguga mängi-
des praktiliselt võimatu paral-
leelselt ülikoolis käia. Pärast 
ülikooli lõpetamist võin aga 
Euroopas minna ükskõik kuhu.

Olen Maik-Kalev Kotsarilt 
kuulnud, et võimalus ülikoolis 
treenida on väga võimas. Just 
kohtusin Taavi Jurkatammega 
– ta oli kaks kuud Ameerikas 
trenni teinud ja nii laia Taavit 
pole ma veel näinud. Ta oli ka-
he kuuga võtnud lihaste arvelt 
kümme kilo juurde!

Nii et tahad ka ennast laie-
mana näha?

Mind tõesti huvitab, kuidas 
nad seal trenni teevad. Maiki-
ga oli täpselt sama lugu – ka-
he kuuga seitse kilo puhast li-
hast juurde võtnud. Ülikoolide 
korvpallitase on kõrge. Kui oled 
tasemel mängija ja saad NCAA 
liigas hakkama, võid valida, ku-
hu edasi minna.

Rahvas kurtis eelmisel hoo-
ajal, et Tass nühib Kalevis 
pinki. Kuidas ise oma olu-
korrale vaatasid?

Mul olid ees heal tasemel osa-
vad mehed. 17aastasena on ras-
ke Kalev/Cramo põhirotatsioo-
nis läbi lüüa. Selleks on lihtsalt 
vaja tööd teha. Ma ei ütleks, et 
ma ei tee seda, kuid VTB tase-
mel mängimiseks… Eks tree-
ner peab usaldama, vaatama, 
kas suudan pärast üht minu-
tit väljakul jooksmist ka mida-
gi korda saata. See kõik on mu 
enda teha, pean mänguminu-
tid ise välja võitlema.

Mul pole Alar Varraku koh-
ta ühtegi paha sõna. Püüdsin 
end nii palju rotatsiooni män-
gida, kui suutsin. Loodan, et sel 
aastal tekib rohkem võimalust. 
Olen arenenud, samuti kuulnud, 
et Varrak kavatseb mind põhi-
rotatsioonis rohkem mängita-
da – seda on tore teada. Nüüd 
saan ka suuremast arvust tren-
nidest osa võtta ja arvatavas-
ti tuleb ka selle arvelt rohkem 
mänguaega.

Eelmisel hooajal osalesin 
umbes 70 protsendis trennidest. 
Kui koolitunde polnud, olin ko-
gu aeg kohal. Õppisin tolle aas-
taga Kalev/Cramos väga palju. 
Sain trennides ameeriklaste 
ja teiste vastu mängides roh-
kem kogemust kui näiteks Au-
dentese või Rakvere Tarva eest 

mängides. Treeningud tugeva-
te ja jõuliste meeste vastu lisa-
sid ohtralt kogemusi.

Kas Cedric Simmonsi ja 
Mickell Gladnessi män-
gus on midagi erilist, mida 
püüdsid kohe enda arsena-
li võtta?

Simmons on väga kõrge 
IQga mängija. Ta teab kaks 
käiku ette, mida plaanib te-
ha. Kui vastane proovib üht 
käiku ära võtta, teab ta kohe, 
mida muuta. Gladness on vä-
ga heade füüsiliste võimete-
ga. Üle tema käe on väga ras-
ke visata. Temalt püüdsin õp-
pida atleetlikkuse kasutamist 
teatud olukordades.

Kui trennis oli hea päev, män-
gisin neid ka üle. Seda küll pol-
nud, et saanuksin pidevalt ketu-
kat. Trennis käis korralik and-
mine, lihtsalt neil on kogemu-
si niivõrd palju rohkem.

Uuel hooajal kuuluvad Ka-
levisse Simmons, Thomas 
van der Mars, Bojan Subo-
tic, läbirääkimisi peetakse 
Kristjan Kanguriga. Kas sa 
ei vaata praegu, et oh, nii 
palju on ees!

Mänguminutite poolest on 
võib-olla jah raske, kuid tree-
ningutel saan taas palju! Et Ka-
lev/Cramo mängib kolme liigat, 
siis ma ei usu, et kõik välismaa-
lased löövad kõigis mängudes 
kaasa. Ma ei pabista mängumi-
nutite pärast. Tore, et on või-
malik niisuguste mängijatega 
trenni teha. Ning võib-olla olen 
teinud imelise arengu ja män-
gin mõne mehe üle?!

Üks kooliaasta seisab veel 
ees, kuidas on uue hooaja 
eel treeneri ja klubiga kok-
kulepped?

Harjutasin juba veebruarist 
maini personaalse üldfüüsili-
se treeneri Tarmo Tiitsi juhen-
damisel jõusaalis ja tegin nel-
ja kuuga kõva arengu. Jätkan 
temaga terve järgmise hoo-
aja samuti hommikuti. Kalev/
Cramogi harjutab hommikuti 
valdavalt Priit Lehismetsa ju-
hendamisel jõusaalis. Mängu-
päevadel on muidugi viskami-
ne. Jõusaali osa saan kätte oma 
treeneriga, püüan sel hooajal 
pallitrenne teha kaasa nii pal-
ju, kui võimalik. 

Kuhu tahad jõuda viie aas-
ta pärast, kui ülikool lä-
bi saab?

Loodan, et olen pärast üli-
kooli lõpetamist nii kõva mees, 
et äkki panen ennast kirja NBA 
draft’i või lähen mängima ku-
sagile tugevasse Euroopa klu-
bisse. Samuti loodan olla Ees-
ti meeste koondisse pääsemi-
seks piisavalt kõrgel tasemel. 
Usun, et suurem osa sellest pun-
dist, kes siin kodus U18 turnii-
ril mängis, on samuti viie aas-
ta pärast seal. Pead tööd tege-
ma ja vaeva nägema, küll siis 
ka soovid täituvad!

„  Mind tõesti 
huvitab, kuidas nad seal 
trenni teevad.“

Matthias Tass ei mõista, kuidas 
USAsse siirdunud Maik-Kalev Kot-
sar ja Taavi Jurkatamm suutsid paa-
ri kuuga ligi 10 kilo lihaseid juur-
de saada.

Matthias Tass saab sügisest rohkem korvpallile keskenduda.

Kontaveit sai raske loosi
Pärast väikest pausi taas WTA ka-
russellile astuv Eesti parim tennisist 
Anett Kontaveit (pildil) sai täna al-
gavaks Cincinnati turniiriks raske loo-
si, ta kohtub avaringis kahekordse 
Wimbledoni võitja Petra Kvitovaga.

Eelmise aasta lõpus kodumaal 
noarünnaku ohvriks langenud ja pi-
ka võistluspausi teinud Kvitova naa-
sis mai lõpus Prantsusmaa lahtistel, 
kus jõudis teise ringi. Seejärel võitis ta 
muruturniiri Birminghamis, kuid Wim-
bledonis piirdus taas teise ringiga.

Siiski asub Kvitova maailma ede-
tabelis 14. kohal, Kontaveit on 28. 
Võistluse tase on nõnda kõva, et ko-
hal on maailma edetabeli 22 paremat, 
välja arvatud mõistagi lapseootel Se-
rena Williams, kelle veel leiab 15. po-
sitsioonilt.

Taaramäe stardib Vueltal
Jalgrattur Rein Taaramäe teatas oma 
Facebooki lehel, et sõidab laupäeval 
algaval hooaja kolmandal suurtuu-
ril Vueltal.

„Norras (Arctic Race'il olen end 
iga päev heast küljest näidanud ja 
boss helistas siis eile (reede) õhtul ja 
andis teada, et minek. Vorm on tões-
ti parem ja tunnen end hästi, nii on 
Hispaaniasse hea minna,“ sõnas Kat-
juša-Alpecini proff, kes hakkab tuleval 
aastal sõitma Prantsusmaa tiimi Di-
rect Energie ridades.

2017. aastal pole ükski Eesti rattur 
suurtuuril fi nišisse jõudnud. Taaramäe 
Giro d'Italiale ja Tour de France'ile ei 
pääsenud, Tanel Kangert (Astana) 
oli Girol sõitmas esikümne kursil, aga 
ränk kukkumine tõmbas kriipsu peale 
kogu hooajale.

Eile lõppenud Arctic Race'il sai 
Taaramäe kokkuvõttes 75. koha, kao-
tades võitnud belglasele Dylan Te-
unsile (BMC) üle 16 minuti. Laupäe-
vasel etapil oli tema päralt seitsmes 
positsioon, eile sai eestlane 66. ko-
ha. Astana stažöör Karl Patrick Lauk 
oli laupäeval lõpuprotokollis 90. ko-
hal, viimasel etapil ta aga fi nišisse ei 
jõudnud.

LÜHIDALT
KORVPALL Eesti U16 noormeeste koon-
dis lõpetas Podgoricas peetava EMi A-divis-
joni turniiri alagrgupimängud kolme kaotu-
sega. Alla jäädi nii Venemaale (71:74), Itaa-
liale (64:70) kui Prantsusmaale (59:78). 
Kaheksandikfi naalis kohtutakse kas Monte-
negro või Hispaaniaga.
JALGPALL Eesti koondise abitreener, en-
dine tippründaja Andres Oper asus tööle 
Inglismaa klubi Bury FC U16 võistkonna ju-
hendajana. Seni oli Oper sarnases ametis 
Accrington Stanley klubis.
JALGPALL Eesti meistriliigas alistas Silla-
mäe Kalev kodus Pärnu Vapruse koguni 
9:0, Nõmme Kalju oli samuti koduväljakul 
1:0 üle Tartu Tammekast.

Keno loto
Loosimine nr 16 351, 12. august kell 21.15
2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 22, 24, 32, 33, 34, 38, 
40, 43, 53, 57, 58, 63
Loosimine nr 16 350, 12. august kell 14.15
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 23, 24, 29, 30, 31, 
33, 44, 45, 50, 63
Loosimine nr 16 353, 13. august kell 21.15
3, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 
34, 36, 41, 43, 47, 52, 54
Loosimine nr 16 352, 13. august kell 14.15
6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 26, 28, 33, 38, 
40, 45, 48, 53, 58, 63

Martin Ahven

ÕHTULEHT – suurima tiraažiga päevaleht 
Eestis keskmiselt 45 300 eksemplari.  
Lugejaid 206 700, tugev spordiosakond.

http://www.ohtuleht.ee/
http://sport.ohtuleht.ee/

ÕHTULEHE SPORT
Väga populaarne ja hinnatud nii meie lugejate kui ka koostööpartnerite seas. Oleme paljudel ja  
olulistel võistlustel kohapeal ja nähtaval! Iganädalases podcast/raadiosaates räägime nii korv- 
pallist kui ka jalgpallist – neid saateid tasub ja peab kuulama! 
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KULD
Õhtulehe spordikülgedel 
reklaami kokku 1,5  lk 

Ajakirjas BASKETball  
1 lk reklaami

Veebis  
sitehat (mõõt 1206x200 px  
+ 200x400 px + taustavärv;  
350 000 näitamist; sport ja 
korvpalli alamrubriik kokku)

HIND 2260 €

HÕBE
Õhtulehe spordikülgedel 
reklaami kokku 1 lk 

Ajakirjas BASKETball  
1 lk reklaami

Veebis 
suur päis (mõõt 995x350 px;  
350 000 näitamist; sport ja 
korvpalli alamrubriik kokku)

HIND 1720 €

PRONKS
Õhtulehe spordikülgedel  
reklaami kokku 0,5 lk 

Ajakirjas BASKETball 
1 lk reklaami

Veebis 
bänner artikli sees (650x350  
või paremas veerus 300x600;  
350 000 näitamist; sport ja 
korvpalli alamrubriik kokku)

HIND 1130 €

KULD
Õhtulehe spordikülgedel 
reklaami kokku 1,5 lk 

Veebis 
sitehat (mõõt 1206x00 px  
+ 200x400 px + taustavärv;  
250 000 näitamist; sport ja 
korvpalli alamrubriik kokku)

HIND 1710 €

HÕBE
Õhtulehe spordikülgedel  
reklaami kokku 1 lk 

Veebis 
suur päis (mõõt 995x350 px;  
250 000 näitamist; sport ja 
korvpalli alamrubriik kokku)

HIND 1220 €

PRONKS
Õhtulehe spordikülgedel  
reklaami kokku 0,5 lk 

Veebis 
bänner artikli sees (650x350  
või paremas veerus 300x600;  
250 000 näitamist; sport ja 
korvpalli alamrubriik kokku)

HIND 730 €

KULD
Ajakirjas BASKETball  
1 lk reklaami

Veebis 
sitehat (mõõt 1206x200 px  
+ 200x400 px + taustavärv;  
200 000 näitamist; sport ja 
korvpalli alamrubriik kokku)

HIND 860 €

HÕBE
Ajakirjas BASKETball  
1 lk reklaami

Veebis 
suur päis (mõõt 995x350 px;  
200 000 näitamist; sport ja 
korvpalli alamrubriik kokku)

HIND 730 €

PRONKS
Ajakirjas BASKETball  
1 lk reklaami

Veebis  
bänner artikli sees (650x350  
või paremas veerus 300x600;  
200 000 näitamist; sport ja 
korvpalli alamrubriik kokku)

HIND 610 €

KULD
Õhtulehe spordikülgedel 
reklaami kokku 1,5 lk 

Ajakirjas BASKETball  
1 lk reklaami

HIND 1500 €

HÕBE
Õhtulehe spordikülgedel  
reklaami kokku 1 lk 

Ajakirjas BASKETball  
1 lk reklaami

HIND 1110 €

PRONKS
Õhtulehe spordikülgedel 
reklaami kokku 0,5 lk 

Ajakirjas BASKETball  
1 lk reklaami

HIND 815 €


