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Eesti korvpallikohtunike pikka nimekirja lisandusid kaks hakkajat naist: Jaanika Karp ja Olga
Dernovaja. Kõneainet pakuvad nad kindlasti palju, sest Eesti publik pole sedavõrd harukordse
nähtusega mõnda aega kokku puutunud, vahendas Basket.ee

  

Naiskohtunikke on Eestis vilistamas nähtud varemgi. Sel hooajal on  platsikohtunikulitsentsi
omistanud ka Jaanika ja Olga, kes alustavad  esialgu noortemängudest, kuid unistavad
tulevikus korda hoida ka naiste  ning miks mitte ka meeste meistriliiga mängudel. Eesmärgid on
seatud,  kuid kui edukalt need täituvad, näitab aeg.  

  

Jaanika Karp:  “Alustan vilistamist noortemängudel ja eks näis, mis tulevik toob ning  kas see
vilenaise amet üldse sobib mulle. Kindlasti loodan kõrgemale  jõuda, sest kui midagi teha, siis
ikka korralikult. Niisama lonkima  platsi peale ma minna ei kavatse ja kui korralikult seda tööd
teen, siis  näen võimalust mõne aasta pärast vilistada ka naiste meistriliigat.“
Olga  Dernovaja sõnab, et tulevikule väga palju ei mõtle, vaid tahab hästi  vilistada ja eks siis
aeg näitab, kuidas tal õnnestub. 

  

Mõlemad  naised on olnud korvpalliga pikalt seotud. Olga on palju võistelnud  koolide vahelistes
mängudes ning Jaanikal on 10-aastane mängijakogemus.  Lisaks sellele on nad juba kaua
töötanud lauakohtunikena. 

  

Olgale  annab platsikohtuniku amet tunde, et ta teeb midagi erilist ja olulist.  Vilistamismõte
tekkis peamiselt tänu sõprade julgustamisele. „Ühel  Soome turniiril rääkisid minu kohtunikest
sõbrad mängu erinevatest  olukordadest, mängijatest, treeneritest, kuidas käitusid vanemad ja 
pealtvaatajad ning milline oli turniiri atmosfäär. Ühel hetkel tekkiski  soov, et tahan seda kõike
ka ise kogeda,“ räägib Olga. 

  

Jaanika  tahtis pärast mitut aastat lauakohtunikuna töötamist samuti edasi  liikuda. Kõige enam
meeldib talle teadmine, et mängu peab hakkama  vaatama teise nurga alt. „Kuna olen ise palju
korvpalli mänginud, siis  on mängudes ilmnenud mitmeid olukordi, mis ei ole reeglite järgi 
lubatud, kuid mida kohtunikud ei märka. Nüüd on mul võimalus midagi  muuta ja see on väga
suur väljakutse, kuid pean sellega hakkama saama,“  selgitas Jaanika. 
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Kuigi motivatsioon ja tahe on naistel suur,  tunnistavad nad, et veidi ka pelgavad uut ametit.
„Loota, et mängus  ühtegi vale otsust ei tee, pole mõtet, sest iga inimene eksib ja nii ka 
kohtunik,“ sõnab Jaanika. Sellega nõustub ka Olga, kes kõige enam kardab  vilistades teha
vigu, mida hiljem enam kuidagi parandada ei saa.
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