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Sissejuhatus

Antud loovtöö teema on valitud huvist ammulaskmise vastu. Sellest lähtuvalt on töö
eesmärgiks tutvustada Vändra vallas elavat ammulaskmise maailmameistrit Teet Tagapere
ning äratada huvi antud spordiala vastu. Töös otsisin vastust põhiküsimusele – kuidas jõuda
Pärnumaa külast ammulaskmise maailmameistrivõistlustele. Meetodiks valisin uurimistöö –
koostasin küsimustiku ja viisin läbi intervjuu.
Tänan Teet Tagapere, kes oli valmis küsimustele vastama.
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Loovtöö kirjeldus
Esmalt koostasin küsimustiku (lisa 1). Seejärel planeerisin intervjueeritavaga kokku aja, millal
on sobiv aeg intervjueerimiseks. Kasutasin intervjuu jäädvustamiseks kaamerat. Hiljem
filmisin, kuidas Ta treenis. Video monteerimiseks kasutasin videomontaažiprogrammi. Lisasin
intervjuule vajalikud lingid ja lõigud (lisa 2). Intervjuu toimus kokkulepitud kohas
kokkulepitud ajal. Mina esitasin küsimusi ning ammulaskja vastas. Küsimused jaotasin
plokkidesse ja järjestasin need sobivasse järjekorda. Konsulteerisin juhendajaga paranduste
suhtes. Intervjuud viisin läbi mitu korda, et saada täpsed vastused.

Tabel 1. Loovtöö ajakava
Kuupäev

Tegevus

04.11.13

Loovtöö teema valimine

06.01.14

Küsimuste koostamine

12.01.14

Küsimuste täiendamine

20.03.14

Intervjueeritavaga intervjuu läbiviimise aja
kokkuleppimine

22.03.14

Intervjuu läbiviimine

25.03.14

Intervjuu näitamine juhendajale

01.04.14

Intervjuu monteerimine

23.04.14

Juhendajaga konsulteerimine

23.04.14

Info otsimine ajalehest „Vändra Teataja“
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Teet Tagapere - ammulaskmise maailmameister
Amb on vibu taoline laskerelv. Selle leiutasid hiinlased 6 sajandit ekr. Algul kasutati seda
sõjaväes ning see ei ole populaarne Euroopas esimese aastatuhande järel (wisegeek, 2014).
Teet Tagapere elab Kergu külas ja on tegelenud ammulaskmisega 12 aastat. Vähesed teavad,
et Teet võistleb sageli Eesti amburite koondise koosseisus paljudel kodu- ja välismaa
tiitlivõistlustel, kus on saavutanud väga häid tulemusi. 2013. a Rootsis Visbys toimunud 6.
WCSA maailmameistrivõistlustel ammulaskmises harjutuses TC-900 võitis Eestit esindanud
võistkond koosseisus Teet Tagapere, Ain Järvesaar ja Arvi Eek kuldmedali (Kuusk, 2013:12).
Ta on olnud parim meesambur ning maailmameister. Võistlusteks valmistub ta kodus
treenides ning vahel ka Kergu Lasteaed-Algkooli saalis. Ammulaskja soovib jätkata maailmas
võistlemist ning kaitsta maailmameistri tiitlit.
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Kokkuvõte
Loovtööd teostades sain uusi teadmisi ammulaskmisest kui spordialast. Töö kirjutamine
andis mulle iseseisva uurimistöö kogemuse ja võimaluse tegeleda huvipakkuva teemaga.
Intervjueerides Teet Tagapere, sain teada, et jõudmiseks maailmameistrivõistlustele piisab
ammu olemasolust, iseseisvast treenimisest ning huvist ala vastu. Ammulaskmine nõuab
täpsust, külma närvi, enese- ja järjekindlust ning head ettevalmistust. Laskja arvates hoiavad
huvi üleval erinevad võistluspaigad ja tore seltskond.
Valmis videoklippi näitasin Teet Tagaperele, kelle sõnul on intervjuu väga hea ning sellest
järeldan, et minu loovtöö on hästi tehtud.
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Lisa 1
Intervjuu küsimused Teet Tagaperele

1. Kuidas Te iseloomustaksite seda ala?
2. Mis teeb selle ala huvitavaks?
3. Kuidas Te jõudsite ammulaskmise juurde?
4. Kui kaua Te olete ammulaskmisega tegelenud ning kes on Teie eeskujud?
5. Mis huvitab Teid selle ala juures kõige rohkem?
6. Millised on Teie suurimad saavutused,auhinnad ning kaugeimad võistluspaigad?
7. Kus ja kui tihti toimuvad Teie treeningud?
8. On Teil treener või Te treenite iseseisvalt?
9. On Teil kaasnenud selle alaga vigastusi?
10. Kas Te treenite endale ka järelkasvu?
11. Kas Teil on sponsoreid või toetajaid?
12. Kuhu peaks pöörduma, kui on huvi selle ala vastu?
13. Kust on võimalik osta varustust?
14. Mis on Teie edasised eesmärgid?
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