
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 
 
KADRI REINIK (K-18B) – kuulub Eesti jalgpallinaiste koondisesse, võtab osa treeninglaagritest, viimane 
maavõistlus oli novembris Ungaris, võistleb ka noortekoondises. Treenib Pärnu Jalgpalliklubis, treener 
Anastassia Morkovkina, Eesti koondises treener Jarmo Matikainen. 
 

Intervjuu jalgpallur Kadri Reinikuga 

 

Kui vana sa oled? 

Olen 16-aastane. 

  

Kuidas sattusid Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse? 

Mulle soovitati sõprade poolt väga kutsehariduskeskust ning valisin endale 
huvitava eriala. 

  

Mis eriala õpid? Mitmendal kursusel? 

Ma õpin kokaks, esimesel kursusel. 

  



Miks valisid just selle eriala? 

Kuna tulevikus on soov tegeleda spordiga, tuleb selle kõrvalt ka osata 
tervislikult toituda. Ning kokkamine on ka eluks vajalik. 

  

Mis on su hobid/huvid? 

Minu hobiks on jalgpall. 

  

Kuidas tekkis huvi hakata sellise asjaga tegelema? 

Vabal ajal mängisin poistega hoovis palli. Nägin kuidas teised treenisid ning 
tundus huvitav ja lõbus. Poiste treener nägi, kuidas pealt vaatasin ning kutsus 
mind ka trenni. 

  

Kus seda õppisid? Kes õpetas?  

Alustasingi poistega treenimist, sealt edasi suundusin tüdrukute võistkonda. 

Õpetas Jüri Saar 2011-2018, Kristina Bannikova 2013-2017, Anastassia 
Morkovkina 2018 



  

Mis sind selle ala juures kõige enam köidab? 

Jalgpall on spordiala, mida teen hinge ja südamega. Kindlasti on meil super 
võistkond. Mängin jalgpalli, kuna selle seis pole kunagi ettearvatav ning selles 
peitub mängu võlu. 

On sul oma iidol, keda järgid või keda pead oma huviala parimaks 
esindajaks?                                                                                                          

Minu iidoliks on Signy Aarna, kes hetkel pallib välismaal. Kindlasti jälgin ja 
vaatan ka teisi mängijaid ning üritan igaühelt midagi õppida. 

  
Mis koondises sa praegu 
mängid?                                                                        

Hetkel mängin U17 koondises, aga uuest aastast mängin U19 koondises. 

  
Mis on siiamaani sinu suurimad saavutused sellel 
alal?                                  

Minu suurimaks võistkondlikuks saavutuseks on kindlasti Eesti meistriks 
tulemine. Koondisega oleme tulnud ka Balti turniiri võitjateks. Individuaalseid 
saavutusi on mitmeid, näiteks parima mängija ning suurima väravaküti 
eripreemiad. Kindlasti on iga saavutus minu jaoks tähtis! 

  



Mis on Su tulevikuplaanid selles suhtes? Kas arendad ennast edasi 
sellel alal või õpid midagi muud ning tegeled sellega edasi ainult 
hobikorras?          

Kindlasti soovin sellel alal end arendada, senikaua kuni jalad all ja oma 
unistused täidetud. 

  
Kas kujutad ennast ette tegelemas sellega 20 või 40 aasta pärast? Mis 
tasemel?                                                                                                             
     

20 aasta pärast kujutan end ette veel mängijana, aga 40 aasta pärast juba 
pealtvaatajana. 

  
Iseloomusta ennast 3 
sõnaga.                                                                                          

Julge, abivalmis, töökas. 

  
Mis on sinu elu 
moto?                                                                                          

What's for you won't pass you. (See mis on sulle, ei lähe sinust mööda) 

  

Intervjueeris Tuuli Lääts/ÕE 

11.okt. 2018 

 


