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Samas on mõlemad alad kehale kur-
navad ning jätnud ka temale oma jäl-
je. «Kui tegeleksin neist vaid ühega, siis 
oleks mu keha natuke tervem. Olen rula-
ga hüpanud treppidelt alla ja balletis pai-
nutanud oma põlvi väljapoole. Olen valu 
tundnud keskmisest rohkem,» tõdes ta.

Simple Sessionil osalemisega täidab 
Bresciani ühe oma eluunistuse, kuid 
arvab, et see võibki jääda tema viima-
seks kõrgetasemeliseks rulavõistlu-
seks. «Kindlasti tahaksin veel võistel-
da, kuid pigem amatööri tasemel. Ru-
lasõit on minu kõige suurem kirg. Sel-
lega kaasneb kirjeldamatu tunne. Iga 
kord, kui pärast rulaga sõitmist koju tu-
len, siis tunnen, nagu oleksin mediteeri-
nud,» arutles ta, ent arvas, et pigem võ-
tab edaspidi eesmärgiks läbilöögi muu-
sikamaailmas.

Endine balletitantsija avaldas kahet-
sust, et pole enam kui viie Eestis elatud 
aasta jooksul sõitnud lumelauda, mis on 
rulaga väga sarnane. «Ma ei suuda us-
kuda, et ma pole veel lumelauda proo-
vinud. See on olnud üks minu unistusi, 
kuid alati on töö tulnud vahele ja bal-
letitantsijana sain ma väga harva kaks 
vaba päeva järjest. Ja tantsijana poleks 
ükski füüsiline tegevus vabal päeval tul-
nud kõne allagi, sest su keha on väga 
väsinud ja vajab puhkust. Nii olen ma 
näiteks uisutamas käinud vaid korra 
ja sedagi vanalinnas, mitte professio-
naalsel tasemel,» mainis Bresciani veel 
üht spordiala, millel on balletiga sarna-
seid jooni.

Andekus väljendub 
erinevatel elualadel
Kus näeb andekas brasiillane ennast 
näiteks kolme aasta pärast? Ilmselt 
vallutamas maailma kontserdilavasid. 
«Kui ma balletiga lõpetasin, siis arva-
sin, et ema on minus pettunud. Mulle 
öeldi korduvalt, et ma tantsimist ei lõ-
petaks, sest olen andekas. Aga tegelikult 
võib anne väljenduda erinevatel eluala-
del ja ma tahan seda proovida. Olen veel 
noor, tahan teha muusikat, sõita rula-
ga,» ütles ta.

Bresciani on Eestist leidnud abikaa-
sa ning plaanib oma tuleviku siduda just 
siinse maaga. Kuumaverelisele brasiil-
lasele käib vastu vaid meie krõbekülm 
talv ning esimest korda pikkade aastate 
jooksul sõidab ta koos naise ja kassiga 
talvituma Portugali. Justnimelt sõidab, 
sest mõni aega tagasi viis ta Eestis ellu 
kauase plaani ning tegi ära autojuhi-
loa. Sarnaselt tavaliste eestlastega võib 
ka tema juhiloa tegemisega kaasnenud 
juhtumistest kirjutada kasvõi raamatu.

«Mulle tegelikult meeldib külm klii-
ma. Pigem valiksin karmi pakase kui 40 
kraadi sooja. Floridas olles tajusin kuu-
must ja niiskust omal nahal. Mu näo-
nahk läks väga kehvaks, aga külmaga 
kõik paranes,» rääkis Bresciani, kelle 
kauged esivanemad pärinevad Itaaliast.

Välismaalasena loetles ta joonelt 
hulga positiivseid detaile Tallinna koh-
ta, mille peale kohalikuna iga hetk ei 
mõtlegi. «Siin on tõesti suurepärane ela-
da. Ühistransport, kiire internet, toimiv 
taksoteenus,» ütles Bresciani. Ta hoiab 
abikaasaga silma peal kinnisvaraturul, 
et soetada lähiajal maalapp, rajamaks 
sinna oma kodu.

Eesti jalgpallikoondis teenis 
üle väga pika aja võõrsilt 
punktimängus võidu, kui 
paari tuhande inimese 
ees alistati 2:1 Malta.

S
inisärgid saabusid Maltasse ka-
hetiste tunnetega. Rahvuste lii-
ga avamängus seljatati küll 2:0 
San Marino, ent sõpruskohtu-

mises jäädi seejärel kuivalt 0:5 alla 
Lionel Messi juhitavale Argentina-
le. Mängupildis see tõsiasi, et eest-
lased äsja kahekordsetelt maailma-
meistritelt sugeda said, õnneks kui-
dagi ei väljendunud. Lisaks ei kam-
mitsenud eestlasi fakt, et viimasest 
punktimängus saadud võidust võõr-
sil oli möödas kolm ja pool aastat, kui 
2018. aastal alistati Ateena olümpia-
staadionil Kreeka.

Siiski olid Ta’ Qali rahvusstaadio-
nil väljakul kaks täiesti võrdset mees-
konda. Mõlemad teadsid, mis on 
kaalul ja vähemalt kohtumise 
alguses prooviti mängida vaos-
hoitumalt.

Esimene ärev moment sün-
dis siiski Eesti koon-
dise värava all. Mal-
ta esimese nurgalöö-
gi ajal lendas tsender-
dus otse Taijo Tenis-
te suunas. Eesti ääre- 
kaitsja püüdis pal-
li küll peaga taba-
da, ent seda ebaõn-
nestunult, mistõttu lendas mänguva-
hend talle käe pihta. Šotlasest kohtu-
nik Bobby Madden määras VARi abi-
ga Maltale penalti, mida läks soorita-
ma nende kuulsaim mängumees, Bel-
gia kõrgliigas mängiv Teddy Teuma. 
Õnneks seisis talle vastu igapäevaselt 
Londoni Arsenalis tegutsev Karl Ja-
kob Hein, kes üsna ebaõnnestunud 11 
meetri trahvilöögi tõrjus.

Vassiljevi püss paukus
Eesti ammutas Heina tegutsemisest 
energiat, mis peagi ka juhtväravaks 
suunati. Selle autoriks oli mõistagi 
koondise raudvara Konstantin Vas-
siljev. 37-aastase poolkaitsja karjää-
ri 26. koondisevärav sündis 25 meet-
ri kauguselt sooritatud kauglöögist, 
mida Malta väravavaht Henry Bonel-
lo ainult silmadega saatis.

«Ootasime sellist mängu. Malta 
on korralik koondis ja me ei oodanud 
kerget jalutuskäiku. Alguses Karl Ja-
kob Hein päästis meid ja õnneks ei 

jäänud kaotusseisu,» lausus Vassiljev 
pärast kohtumist Viaplay otse-eetris.

Teisel poolajal ja eriti selle alguses 
oli aktiivsemaks pooleks viigiväravat 
jahtiv Malta. Nende tegutsemine kan-
dis ka vilja, kui 56. minutil saatis Mal-
ta kõrgliiga üks suurimaid väravaküt-
te Jurgen Degabriele palli nurgalöögist 
otse Heina värava peale. Eesti koondi-
se puurilukk ei suutnud paraku palli 
ohutusse tsooni toimetada ning nõnda 
löödi Eestile n-ö olümpiavärav, mida 
näeb jalgpallis haruharva.

Eestlased ei kaotanud siiski pead. 
Jätkati enda võimaluste jahtimist ning 
peatreener Thomas Häberli saatis väl-
jakule üha värskemaid jalgu. Lõpuks 
kandsid mitmed käigud ka vilja.

Neljandal üleminutil eksis Mal-
ta kapten Steve Borg, kelle ebapuhta 
puute tulemusena maandus pall otse 
Sergei Zenjovi jalale. Kiire ääreründa-
ja spurtis seejärel mööda ebaõnnestu-
nult välja tulnud Malta väravavahist 
Bonellost, mängis üle veel kaks kaits-
jat ja söötis palli Henri Anierile, kes 
nahkkera lihtsalt tühja lükkas.

Rahu säilis lõpuni
«Suutsime rahu säilitada ja mängida 
ühtse rusikana. Riietusruumis ka rää-

kisime, et viigivärava puhul ei tohi 
me pead kaotada. Oleme väga 
õnnelikud, et saime kolm punk-
ti tabelisse kirja. See oli meie 
jaoks väga oluline,» lisas Eesti 

koondise kapten Vas-
siljev.

Nõnda võib öelda, 
et Eesti suutis juuni-
kuistes Rahvuste lii-
ga kohtumistes en-
nast kergelt ületada 
ja kuus punkti nop-
pida. Päris läbi koon-

diseaken siiski veel pole, sest 13. juu-
nil kohtuvad sinisärgid Tiranas maa-
võistlusmängus Albaaniaga.

Seejärel läheb koondis suvepausi-
le ning uuesti kogunetakse alles sep-
tembri lõpus, kui korduskohtumistes 
San Marino ja Maltaga saab selgeks 
Rahvuste liiga C-divisjoni tõusja. Mui-
de, teoreetiliselt on võimalik, et D-ta-
sandi parimale avanevad ka 2024. aas-
ta EMi uksed, kuid need šansid jäävad 
praktiliselt samasse valdkonda kui Vo-
lodõmõr Zelenskõi võimalused mingil 
moel Venemaa riigipeaks saada.

Henri Anier embamas tema tabamusele eeltöö teinud Sergei Zenjovi (paremal) 
ning Mattias Käiti.  FOTO: JANA PIPAR / JALGPALL.EE

Simple Session toimub täna-
vu 22. korda. Põhiprogramm, 
rula- ja BMXi-võistlused leia-
vad aset laupäeval ja püha-
päeval Põhjala kultuuriteha-
ses. Tänavu osaleb üle 
100 sõitja ligi 30 riigist.

Kui traditsiooniliselt 
on Simple Session 
olnud hooajaväline 
üritus, mis on toimu-
nud Tallinnas talvekuu-
del, siis mullu korraldati 
üritust esimest korda suvel ja 
Saku suurhalli asemel Koplis 
Põhjala tehases.

Võistluste üks korraldaja 
Risto Kalmre (pildil) ütles, et 
tänavu toimub Simple Session 
vahetult teiste Euroopa ekst-

reemspordi kultusürituste eel 
ning Eestis on kohal palju 
tipptegijaid. «Päris paljude 
kaugelt tulijate jaoks on see 
pikema Euroopa tuuri algus,» 

ütles Kalmre.
Simple Session on 

aja jooksul ekst-
reemsportlaste mällu 
sööbinud ning Kalm-
re sõnul pole neil 

võistlejate meelitamise-
ga eriti probleeme. «Mõni 

üritus pandi kogemata meie-
ga ühele ajale, aga Session 
on niivõrd kultusüritus, et kui 
vähegi võimalus on, tullakse 
siia.»

Väiksemasse Põhjala teha-
sesse kolimine on korraldajate 

sõnul olnud õnnestumine. Kui-
gi võistluspaika mahub vähem 
pealtvaatajaid, saavad inime-
sed, erinevalt suurhallist, kus 
sportlased tegid oma trikke 
kümnete meetrite kaugusel, 
Põhjalas vahetu elamuse.

«Nad lendavad inimestest 
sentimeetrite kauguselt möö-
da. Kogu energia on isegi 
ägedam kui suurhallis. Asi on 
läinud eksklusiivsemaks. Kes 
piletiostu väga viimasele het-
kele jätab, see jääb ilmselt 
ilma,» nentis Kalmre.

Põhjalasse mahub publikut 
sadades, mitte tuhandetes. 
Seda enam pannakse rõhku 
kvaliteetsele teleülekandele, 
mida sel aastal pakuvad 

kümned ekstreemspordikana-
lid üle maailma.

Simple Sessioni tulevik on 
aga lahtine. Kalmre ütles 
kavalalt, et järgmise aasta 
plaanid pole veel paigas ning 
õhus püsib variant, et võistlus 
võib toimuda hoopis välis-
maal. 2024. aastaks heieta-
takse aga mõtteid naasta sün-
nilinna Tartusse, kus võistlus 
2000. aastal ilmavalgust nägi. 
«Piiri tagant on päris suur huvi, 
et viiksime ürituse erinevatesse 
riikidesse. Näis, kas me üldse 
teeme Simple Sessionit järgmi-
ne aasta Eestis. See on hetkel 
natuke lahtine, aga eks me 
otsustame seda lähikuudel,» 
arvas Kalmre.

Rahvuste Liiga
D2-alagrupp

1. Eesti  2  2  0  0  4:1  6

2. Malta  2  1  0  1  3:2  3

3. San Marino  2  0  0  2  0:4  0
Koht, koondis, mänge, võite, viike,  

kaotusi, väravate vahe, punkte

Simple Session võib järgmisel aastal kolida välismaale

Estonia lavalaudadelt Põhjalasse rulalauale

KARL-JOOSEP 
KÜNGAS
ajakirjanik

Neljanda üleminuti tabamus 
tõi Eestile magusa võidu

Oleme väga õnnelikud, 
et saime kolm punkti 
tabelisse kirja. See oli 

meie jaoks väga oluline.
Konstantin Vassiljev

Simple Session on 26-aastase Iago Bresciani jaoks suur väljakutse – viimati osales ta rulavõistlusel kümme aastat tagasi. FOTOD: SANDER ILVEST

Balletihariduse USAs omandanud Iago Bresciani jõudis Eestisse tänu juhuste kokku-
langemisele viis aastat tagasi.


