
Lihavõtteturniiril meeste arvestuses taas uus võitja 

 

VIII Saarde Lihavõtteturniiri teeb algusest saati põnevaks just esimese võistluspäeva 

eripära. Iga punkt on tähtis ja ühtegi suurt eksimust endale lubada ei saa. Vastasel korral 

ei pruugi ka edaspidised võidud aidata finaalturniirile pääseda.  

 

Juba alagruppide loosimise järgselt oli märgata eriti tugevat C alagruppi, millest edasi 

pääses vaid kolm meeskonda. Üks ebaõnnestunud mäng saigi saatuslikuks eelmise aasta 

kolmandale ja varasemale kolmekordsele võitjale Tervis I meeskonnale. Selle alagrupi 

võitjatena pääsesid finaalturniirle, nime- ja ka väikese koosseisumuutuse teinud, eelmise 

aasta võidukas Türi meeskond „Fööniks”. Teine edasipääseja oli TLM ning kolms SK 

Kalju (Sindi). Kolmest registreerunud Saarde valla meeskonnast pääses finaalturniirile 

Saarde X (Karel Pais, Martti Soomann, Ragnar Pähn, Miko Kotsetov ja Mait Reimann). 

Paraku olid nemad esimesed, kes medalist ilma jäid. Selja taha jäeti Häädemeeste 

esindusmeeskond RÕÕBA (V koht). 6 – 7 kohta jäid jagama VK Tervis II ja Üleküla 

(Surju). Medalite jagamise mängud osutsuid väga põnevateks ja tasavägisteks.  

 

Sageli ühtses SK Kalju meeskonnas mänginud mehed jaotasid end Lihavõttetruniiriks 

mitmesse teami. Tasavägises omavahelises kohtumises alistus SK Kalju TML´le, seega 

kolmas koht SK Kaljule (Andrus Madisson, Indrek Sauväli, Karl Järvekülg, Vahur 

Järvekülg, Risto Strandson). Kui eilsel alagrupiturniiril ei õnnesunud kellelgi türikate 

vastu midagi eriti ohustavat välja mõelda, siis TML´l (Ergo Sartakov, Margus Madisson, 

Tauno Järvemets, Margus Kallaste) jätkus püssirohtu turniiri kõige otsustavamaks 

mänguks. Finaalis alistati eelmise aasta võitja (Marko Vantsi, Urmas Piik, Rein Tiisaar, 

Mart Tiisaar). Meeskondade arvestuses turniiril taas uus võitja. 

 

VIII Saarde Lihavõttetrurniiril jätkus Pärnu VK Tervis naiskonna võitude seerja. 

Pärnakatele juba neljas järjestikune Lihavõtteturniiri võit. Oma esimest Lihavõtteturniiri 

võitu ihkas väga VK Kramp (Tallinn). Peale tasavägist kolmegeimilist mängu langeti 

miinusringi, kus tuli anda endast parim, et saada jagu VK Saarde naiskonnast. Teine 

järjestikune maratonmäng osutus piisavalt kurnavaks ja esikoha heitluseks enam jaksu ei 

olnud.  

 

Võidukas VK Tervis naiskonnas mängisid sel aastal Triin Filippov, Ülle Männiste, Eliise 

Algo, Kristin Kägu, Vija Raadik. VK Kramp (Kairi Kiss, Annika Loper, Mirje Roasto, 

Kristiina Pullerits) eelmisel aastal medalikolmikusse ei mahtunud. Küllap pole nad 

pettunud ka teise koha üle. Nagu eelmisel, nii ka käesoleval aastal VK Saarde naistele 

(Marge Pikkor, Pille-Riin Saarpere, Marje Leets, Heddi Põld, Terje Mägi) kolmanda 

koha auhinnad. Ülejäänud tulemused meie kodulehel... 

Saarde Vallavalitsuse ja ööklubi Gia toetusel korraldas Lihavõtteturniiri SK Saarde. 

 

Saarde valla esindusmeeskonnal lõppes aprilli teisel nädalavahetusel Pärnumaa MV 

sisehooaeg. 10.aprillil toimusid Pärnu Spordihallis finaalkohtumised, millel sel aastal 

meie meeskonnal osaleda ei õnnestunud. Esikoha võitis Audru „Tõusev”, teine VK 

Tervis I Pärnust ja kolmas koht Vändrasse. Esimest hooaega I-liigas mänginud SK 

Saarde jäi jagama 5-6 kohta, millega säilitati kindlalt esiliiga koht ka järgmiseks 



sisehooajaks. Kokkuvõttes võivad võrkpallurid oma esituse üle rõõmu tunda. Vaid 

kohalikest asjaarmastajetest koosneva meeskonnaga saavutatud kindel püsimajäämine 

Pärnumaa esiliigas, Saarde paarisvõrkpalliturniiri võit ja kolme kohaliku meeskonna 

esindamine VIII Saarde Lihavõtteturniiril on tunnustamist väärivad. Jõudu ja jaksu neile 

suvisteks mõõduvõtmisteks. 


