
VI Lihavõtteturniiril võidutsesid taas Pärnu ja Sindi võistkonnad 

 

 

21. – 22. märtsil toimus järjekorras VI Lihavõtteturniir võrkpallis Saarde Valla auhindadele. 

Seda, et Lihavõtteturniirist võrkpallis on saanud populaarne spordiüritus, näitas registreerunud 

võistkondade rohkus: õigeaegselt registreerus 15 meeskonda, mis on ühel väljakul peetava 

turniiri korraldamisel maksimumilähedane hulk. Kohal olid kõik kuus eelmise aasta parimat 

meeskonda, täiendust uute meeskondade näol pakkusid Tallinna, Pärnu ja Viljandimaa 

võiskonnad. Saarde Vald oli esindatud kolme viieliikmelise meeskonnaga.  

 

Naisvõrkpallurite huvi meie turniiri vastu oli kahjuks veidi kahanenud: eelmise aasta seitsme 

naiskonna asemel oli tänavu vaid kolm registreerujat. Kohal oli aga karikakaitsja Pärnu VK 

Tervis (Maire Akermann, Triin Filippov, Vija Tahk, Kadri Laanemets), kellele pakkus 

võitluses esikohale  tihedat konkurentsi selle aasta uustulnuk E-Servis Tallinnast (Mariann 

Peetmaa, Anna-Liisa Peetmaa, Merle Peetmaa ja Mari-Liis Alviste). Peaaegu 

perevõistkonnaks tituleeritud rõõmsatujuline naiskond suutis tänavu võtta VK Tervis vastu 

siiski vaid ühe geimi. Lubati aga aasta otsa harjutada,et järgmisel aastal teisest kohast 

kõrgemale tõusta. Kolmas koht jäi tänavusele ainukesele Saarde naiskonnale (Marge Kaljuste, 

Pilvi Mägi, Marge Mägi, Raili Lilleleht ja Kairi Rist). Turniiril osalenud naiskonnad lahkusid 

täis lootust mängida järgmisel aastal juba uues Kilingi-Nõmme spordihoones ja rohkemate 

võistkondade osalusel.  

 

Meeste turniir peeti kahel päeval. Esmalt selgitati Suurel Reedel välja kaheksa edasipääsejat 

laupäevasele finaalturniirile. Võistkondade tasavägisusest räägib tõsiasi, et alagrupiturniiril 

maksimaalsest 100 punktist rohkem kui 3 punkti loovutanud võistkond pidi asjad pakkima 

juba esimesel päeval. Nende pidu võis jätkuda ööklubis GIA, kus ees ootas kuumaks köetud 

saun ja eestikeelset diskomuusikat pakkusid DJ Märt Rannamäe ja DJ Bill Young. Teine 

võistluspäev algas pingeliste võrkpallilahingutega laupäeva hommikul kell 9.00. Loos viis 

kokku eelmise aasta võitja VK Tervis I möödunud aasta kolmanda koha omaniku 

võistkonnaga Hansa Tallinnast. Varajane pikk sõit Tallinnast Kilingi-Nõmme ei võimaldanud 

hansakatel oma mängumootorit täistuuridel käima saada ja nii tuli päeva alustada kaotusega.  

 

Kaotusega alustasid oma päeva ka VK Tervis II, Saarde III (Tali) ja Hansaprint (Pärnust) 

meeskonnad. Kaheksa finalisti hulgast välja selgitatud esikuuikusse ei mahtunudki sel aastal 

Hansa (Tallinn) ja Hansaprint-i (Pärnu) võistkonnad. Viimasel tuli alistuda Saarde III 

võistkonnale. Koduvõistkonna tee turniiritabeli tippu katkestas aga Tervis II ja Tali meestest 

koosnevale harrastajatepundile sai osaks kokkuvõttes tubli VI koht( Jaan Mägi ,Tarmo 

Kaljuste, Raivo Pärtel, Riho Lensment, Allan Auväärt). Olles eelnevalt kaotusega VK Tervis I 

–le langenud miinusringi, tuli Saarde I meeskonnal tunnistada 3-4 koha kohtumises samuti 

Tervis II paremust. Kõige kahvatumat tooni medalid võitis VK Tervis II (Rivo Pinta, Martin 

Üürike, Indrek Viikmaa, Allan Treiblut ja Kertu Keerusai) ja Saarde I meeskonna (Karel Pais, 

Aivar Kukk, Martti Soomann, Andrus Klein ja Toivo Tallo) laeks jäi sedapuhku turniiri neljas 

koht.  

 

Turniiri otsustvas mängus, heitluses esikohale, olid finaalivastased samad kes möödund 

aastal. SK Kalju ja VK Tervis I vahelisest kolmegeimilisest mõõduvõtmisest väljus lõpuks 

võitmatuna ikkagi kahe viimasegi turniiri võitjameeskond – TERVIS I (Kristjan Pill, Janel 

Raap, Kardo Valk, Mario Lahesaar, Andrio Lahesaar). Nende auhinnariiulit hakkab 

koormama juba kolmas Ivo Vaher Vahtra poolt valmistatud kivist võidukarikas. Kui arvata 



juurde ka VK TERVIS naiskonna kaks järjestikust karikavõitu, siis võiks arvata, et see on ühe 

riiuli jaoks juba väga piiripealseks raskuseks.  

 

Siinkohal ärgitavad korraldajad spordilembelist rahvast rohkem võrkpalli harrastama 

säästmaks tugevama konkurentsi läbi VK Tervis auhinnariiulit. Teiseks tulnud SK Kalju 

koosseisu kuulusid Mirko Kersalu, Risto Strandson, Tauno Järvemets, Andrus Madisson ja 

Indrek Sauväli. Kuna tegemist oli ikkagi Saarde Lihavõtteturniiriga, siis mainiksin ära ka 

kolmanda Saarde meeskonna koosseisu, kel kahjuks ei õnnestunud küll tänu tihedale 

konkurentsile finaalturniirile pääseda . Saarde II koosseisus mängisid Sven Saarpere, Urmas 

Saarpere, Günter Koovit, Allan Klein ja Aivar Pukk. 

 

Arvestades pühademeeleolu ja soovi mitte ainult palliplatsil tuliseid võrkpallilahinguid 

pidada, otsustasid korraldajad pakkuda meelelahutust ka muude võistumängude näol. Selleks 

jagati Saarde Vallavalitsuse auhinnafond pooleks - üllatusfondiks ja võidufondiks. 

Võidufondi kuuluvate karikate ja medalite jagunemisest oli juttu juba eelnevas tekstis, aga 

selleks, et teada saada, mida tuli teha üllatusauhindade võitmiseks, soovitavad korraldajad 

järgmisel aastal ise kohale tulla, sest rohkearvuline publik on rõõmuks kõigile. Naiskondadest 

oli nii nagu võrkpalliski parim VK Tervise naiskond, mis tähendab, et üllatusauhind viidi 

kaasa koos Lihavõtteturniiri peaauhinnaga.  

 

Väiksemaid üllatusauhindu jagus meenete näol kõigile finaalis osalenud võistkondadele. Mehi 

osales selles rahvaürituse sigri-migris märksa rohkem, mis muutis ürituse ka palju 

vaatemängulisemaks. Pean tunnistama, et korraldajate suureks rõõmuks võideti esimena 

üllatusauhind väga artistlikult esinenud Saarde III võiskonna poolt. Teine auhind läks 

võrkpalliski teise koha saavutanud SK Kaljule ja üllatusauhindade jagamisel mahtus 

esikolmikusse veel teinegi Saarde meeskond, kelleks osutus võrkpallis hiljem neljanda kohaga 

leppima pidanud Saarde I . 

 

Korraldajad tänavad omalt poolt kõiki turniiril osalenud mees- ja naiskondi ning loomulikult 

Saarde Vallavalitsust, kes leidis vahendeid spordivõistluste korraldamiseks. Suured tänud ka 

ööklubile GIA lõõgastust pakkuva ööprogrammi sisustamise eest. 

 

Kohtumiseni järgmisel aastal! 

 

Toivo Tallo 

 


