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Eesti ühel tuntumal korvpallikohtunikul, korvpalluril ja ametnikul, Valdu Suurkasel täitus
3. veebruaril 75 eluaastat. Korvpallirahva jaoks lihtsalt Valdu võttis õnnitlusi vastu
Kalev/Cramo ja TTÜ mängul, kirjutab basket.ee .

Valdu Suurkask on olnud aastakümnete jooksul üks silmapaistvamaid korvpallikohtunikke
maailmas. Tema eestvedamisel on toimunud õigusemõistmine mitmetel olümpiamängudel,
maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel. Tema juhtimisel on korvpallireeglitesse tehtud mitmeid
mängu mõjutavaid täiendusi, täpsustusi ja parandusi. 

Valdu Suurkask – sportlane
Valdu Suurkask alustas korvpalli mängimist Tallinna 2. Keskkoolis. Tema treeneriteks pika
karjääri jooksul olid Heino Kruus, Joann Lõssov, Heino Krevald, Jaroslav Dudkin ja Ilmar
Kullam. 
•    1957 kuulus N. Liidu noortekoondisesse
•    1959-68 kuulus Eesti koondisesse
•    1957-58 ja 1962-68 kuulus “Kalevi” meeskonda
•    Saavutas Kalevi rivistuses N. Liidu meistrivõistlustel hõbemedali 1967
•    N. Liidu üliõpilasmeister
•    Eesti meister 7 korral: 1961-66 ja 1971
•    Eesti karikavõitja 6 korral

Valdu Suurkask – kohtunik
Valdu Suurkask on pälvinud suurimat tunnustust kohtunikuna, kellena ta tegutses edukalt üle 25
aasta. Temale usaldati tihti kõige tähtsamate kovpallimängude juhtimine tippvõistlustel ja
-liigades. Tema tunnusteks olid ausus, korrektsus, meelekindlus.  
•    Kohtunik alates 1968
•    N. Liidu kategooria kohtunik alates 1973
•    Rahvusvaheline (FIBA) kategooria alates 1975
•    Kohtunikuna õigust mõistnud olümpiamängudel ning MM-i ja EM-i finaalturniiridel

Valdu Suurkask – komissar
Laitmatu renomeega ja kindla käega kohtunikuna tuntust kogunud Valdu Suurkasele usaldati
peale aktiivse kohtuniku karjääri lõppu komissari amet. Selles ametis on ta osalenud mitmetel
OM-i, MM-i ja EM-i finaalturniiridel ja tegutseb tänaseni. 
•    Komissar Sidney, Ateena ja Pekingi olümpiamängudel
•    Komissar 1999, 2001, 2003, 2005 Euroopa meistrivõistlustel
•    FIBA kategooria komissar tänaseni

Valdu Suurkask – ametnik
Valdu Suurkase laitmatu korvpalli mängu tundmine nii mängija kui ka kohtuniku seisukohast on
viinud teda mõjukatele ametniku positsioonidele. Korraga juhtides FIBA maailma ja FIBA
Euroopa tehnilist komisjoni kuulus tema vastutusalasse maailma korvpalli reeglite sõnastamine,
kirjeldmine, muutmine ja täiendamine. 
•    1997 FIBA tehnilise komisjoni liige
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•    1999-2010 FIBA maailma tehnilise komisjoni president 
•    2001-2006 FIBA Europe tehnilise komisjoni president
•    2001-2006 FIBA Europe juhatuse liige 

Valdu Suurkask – aktivist
Valdu Suurkask on tegutsenud Korvpalliföderatsiooni/Eesti Korvpalliliidu juhatuses ja kuulunud
mitmetesse korvpalliga seotud organisatsioonide juhtstruktuuridesse.
•    1980-2006 Eesti Korvpalliliidu juhatuse liige (varem Korvpalliföderatsiooni presiidium)
•    1995-2000 Eesti Korvpalliliidu asepresident
•    Spordiseltsi Kalev korvpallisektsiooni juhatuse liige
•    Eesti Korvpallikohtunike Kogu esimees ja juhatuse liige
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