Sindi demonstreeris tugevat võrkpallitaset
Vaatamata majanduslikult keerukatele oludele, suudeti MTÜ Spordiklubi Saarde
eestvedamisel korraldada 7. märtsil järjekordne Saarde paarisvõrkpalliturniir. Meie valda
valminud uus suurepärane spordihoone pakub selleks ideaalseid tingimusi. Kitsaste olude
tõttu olime siiani sunnitud mängima vaid kohalike paaride osalemisel. Nüüd on aga võrkpalli
arengu eesmärgil hea võimalus kutsuda harrastavaid paare ka väljastpoolt Saarde valda. Seda
võimalust ei jäetud kasutamata. Õigeaegselt registreerus III Saarde paarisvõrkpalliturniirile 6
naispaari ja 15 meespaari. Viimasel minutil osaleda soovijaid oli veelgi, aga kahjuks ei
õnnestunud sel aastal enam ajakava ja juhendit muuta.
Naiste seas tuli turniiri võitjaks Pärnut esindav paar Triin Filippov ja Laidy Lainoja. Teise
koha karikapaar võideldi Saarde valda Marge Pikkori ja Keit Ilvese poolt. Neile läks ka
turniiri parima kohaliku naispaari karikakomplekt. Kolmanda koha saavutas sedapuhku
Saugat esindav võistkond – Ene Viigimäe ja Helena Kurm. Eriauhinna vääriliseks pidasid
korraldajad ka turniiri noorimat, õdedest koosnevat võistluspaari: Kerli ja Kertu Koret.
15 meestevõistkonnast pääses finaali kuus parimat. Kui kedagi üldse sai nimetada nõrgaks
võistkonnaks, siis esikuuiku hulgas neid küll polnud. Saarde valla au eest registreerus
võistlema kokku viis meespaari. Neist kahel (Karel Pais ja Martti Soomann; Aivar Pukk ja
Sven Saarpere) õnnestus pääseda kuue parema sekka lõppvõistlusele. Siin said määravaks
vastupidavus ja kogemused.
Sel korral tuli tugevat võrkpallitaset Kilingi-Nõmme demonstreerima Sindi. Registreerunud
kolm võistkonda pääsesid kõik finaali. Esimene koht käesoleval aastal läkski Sinti. Janno
Orm ja Gert Rahnel (VK JAGE) pole meie korraldatavatel turniiridel seni osalenud, seega
osutus nende debüüt väga edukaks. Ootame neid järgneval aastal tiitlit kaitsma.
Teise koha ja ühtlasi Saarde valla parima meespaari nimetuse pälvisid turniiril Karel Pais ja
Martti Soomann. Kolmas koht läks samuti Sindi võistlejatele, kelleks olid Tauno Järvemets ja
Margus Madisson. Esikolmikust pidi sel korral kahjuks välja jääma meie teine finaalis osalev
võistluspaar – Aivar Pukk ja Sven Saarpere – , kes saavutas neljanda koha. Täpsemate
tulemuste käiguga ja osalenud võistkondade koosseisudega on võimalik tutvuda meie
kodulehel www.sksaarde.ee.
Korraldajad tänavad võistkondasid rohkearvulise osavõtu eest ja ootavad neid osalema meie
järgmistel võistlustel, millest üks populaarsemaid on juba seitsmendat korda toimuv
lihavõtteturniir võrkpallis 10.-11.aprillil.
Juba sel nädalavahetusel, 14. märtsil oodatakse Pärnumaa valdade talimängude raames
kõikide osalevate valdade peresid kaasa lööma Kilingi-Nõmme staadionile algusega kl 12.00
toimuvale perevõistlusele. Perevõistluse juhendiga saab tutvuda www.psl.ee kodulehel.
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