VII lihavõtteturniiril oli rekordarv külastajaid...
Küllap oli meie valla uus ja uhke spordihoone see, mis meelitas juba seitsmendat korda
toimuvale võrkpalli lihavõtteturniirile rekordarvu osalevaid võistkondi. Seda rohkem olid
korraldajad sunnitud pingutama, et üritus sujuks. Õigeaegselt registreerunud 24 meeskonda
oli ka maksimaalne piir, millega kahel väljakul kahe päevaga hakkama saada. VII
lihavõtteturniiril osales kolm võistkonda, mis koosnesid ainult Saarde valla elanikest, lisaks
veel võistkonnad, kelle koosseisu kuulusid mõned mittesaardelased.
Omavahel otsustasid mõõtu võtta ka 7 naiskonda, kelle seas oli VK SAARDE meie valla
ainus esindusnaiskond (Marje Leets, Keit Ilves, Anni Kull, Pille-Riin Saarpere, Marge
Pikkor). VK SAARDE naiste üksmeelne ja võitluslik mäng tagas neile turniiri kokkuvõttes
tubli kolmanda koha. Ettepoole jäid vaid Tallinnast kohale sõitnud VASTASED (Triin Pent,
Kati Kongi, Irina Suhhova, Triin Taliga) ja juba kolmanda järjestikuse turniirivõidu pälvinud
VK TERVIS Pärnust (Anna-Liisa Sutt, Siiri Jürgens, Reena Soosalu, Svetlana Lagutina,
Monika Sild).
Meeskondasid oli palju, aga ka tase oli sedajagu kõrgem, võrreldes varasemaga. Lisandunud
oli mitmeid uusi meeskondi nii Pärnumaalt kui mujalt vabariigist. Esmakordselt turniiril
osaleva TÜRIKATE meeskonna mängu lihtsus ja otsusekindlus viis neid võidult võidule.
Mitte kellelgi, kellega neil tuli rinda pista, ei õnnestunud võtta geimigi. Ja nii turniiri lõpuni,
kui esmalt alistati kolme viimase aasta võitja VK TERVIS I ja finaalis ka VK TÕUSEV
Audrust. Võidukasse TÜRIKATE meeskonda kuulusid Marko Vantsi, Mikk Lellsaar, Indrek
Verro, Urmas Piik. Ka Audru meeskond (Kaupo Tamm, Ago Eensalu, Martin Üürike, Mikkus
Veltson) oli meie turniiril esmakordselt. Seega läksid esimesed kaks pjedestaalikohta selle
aasta debüütmeeskondadele. Turniiri kolmas koht VK TERVIS I-le ei näita mitte nende selle
aasta nõrka taset, vaid just head esitused võimaldasid neil saavutada viimase auhinnalise
poodiumikoha.
Kuue parema hulgas ei olnud kohe kindlasti ühtegi nõrka meeskonda. Eks kõigil oli võimalusi
ja sooviti võidelda auhindade eest, millega meie turniir on pilku köitnud (ainulaadsed kivist
karikad, mis on kiviraidur Ivo Vaheri (Vahter) kujundatud). Auhinnalaud ei oleks ka kunagi
nii rikkalik, kui Saarde Vallavalitsuse ei toetaks seda turniiri.
Seekordne autasustamistseremoonia toimus ööklubis Gia, kuhu lisaks turniiril osalenud
võistlejatele oli kutsutud kogu valla vanuses 35+ peomeeleolus tantsuhuviline seltskond.
Ööklubi Gia, meie iga-aastase toetaja omanikud kutsusid tujutõstmiseks appi ka Mait Maltise.
Korraldajatepoolne tänu kõigile toetajatele ja abilistele VII LIHAVÕTTETURNIIRI
õnnestumise eest! Samuti suured tänud rohkearvulisele ja sõbralikule spordirahvale, kes
kogunes suurt reedet Saarde valla uude spordihoonesse tähistama...
Kohtumiseni järgmistel, suvistel turniiridel!
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