Kilingi-Nõmme linnapäevade spordist.
Esmaspäev, 18.juuli, 2011

Kilinginõmmelaste jaoks kauaoodatud vihmasabin ja laupäevahommikune
puhkpilliorkestri äratus mõjusid värskendavalt, et reedel alanud linnapäevi sportlikult
jätkata. Kell 12.00 alanud orienteerumismängu stardikäsklus oli märguandeks ka linna
kohale kogunenud tumedatele vihmapilvele. Nii mindi pere- ja sõpruskonniti hasartselt
kontrollpunkte otsima just kõige suurema saju puhkedes. Osales kuus kollektiivi,
mitmetel lapsevankriga kaasas pisemadki pereliikmed. Tund aega väldanud seikluselt
naasesid kõik orienteerujad rõõmaste ja kuivadene. Kolmel võistkonnal õnnesutus
õigeaegselt läbida
kõik 15 kontrollpunkti. Võitjaks osutus kõige suurema
osalejaskonnaga võistkond: Evi Lapp, .... Igale võistkonnale lõbusa ajaveetmise jätkuks
kosutav kringel ja meened Saarde valla sümboolikaga.
Samaaegselt orienteerujate seiklustega toimus registreerimine Saarde Vägilase
kolmandele tiitlivõistlusele. Esmakordselt olid võistlused avatud ja üks julge paar
pealtvaatajate hulgast sekkus võistlusse viimasel minutil – Meelis Nõgesmaa ja Eve
Tomson. Kokku osales seitse paari, neist üks noorte arvestuses. Kahjuks ei olnud oslejate
hulgas varasemaid kahekordseid võitjaid – Riho Lentsmenti ja Marge Mägi Talilt. Uue
paarilisega oli kohal individuaalselt tugevaim mees esimestelt tiitlivõistluselt. Kolmel
esimesel alal saavutaud võidud ei jätnud ülejäänud konkurentidele enam palju võimalusi
esikohaheitluses kaasa lüüa. Ulva Tallo ja Rene Koorits on kokku nelja alavõiduga nii
individuaalsed võitjad kui Saarde Vägilane 2011 võitjapaar. Järgnevatele kohtadele jätkus
tihe heitlus kuni viimase etapini. Seda enam, et iga alavõiduga kaasnes eripreemia.
Kokkuvõttes teine koht Tanel Buström/Krista Staškevitšile ning kolmas Toivo Tallo/Keit
Ilvesle. Ainus noortepaar ja Saarde Vägilane 2011 on Reivo Keng/ Kertu Kore. Võidetud
auhindade hulgas olid võitjatele ka pääsmed õhtusele kontserdile Tanel Padar & The Sun.
Pühapäevane spordipäev algas kl. 11.00 uue Saarde Rannakuninga selgitamisega
võrkpallis. Põnevust jagus võistluse lõpuni. Otsustavaks saigi päeva viimane kohtumine.
Liidrikohta hoidnud tiitlikaitsa Karel Pais pidi leppima lõpuks kolmanda kohaga. Teine
koht tänavusele Saarde Paarisvõrkpalliturniiri võitjale Aivar Kukele. Teist korda
graveeritakse rändkarikale Sven Saarpere nimi. Kuna ootamatult oli sunnitud osaleme ka
üks naine, siis tekkis mõte järgmisel aastal selgitada nii Rannakuningas kui -kuninganna.
Pühapäeva keskpäeval alanud laste jalgrattavõistlusele kogunes 20 võistlejat. Ettearvatult
osalejaterohkem vanuseklass oli kuni 8 aastased poisid. Tänud perekond Hallopi
entusiasmile, kes jätkavad laste rattavõistluste korraldamist.
Samaaegselt ümber staadioni toimuva rattavõistlusega heitles pallimurul Saarde
Spordiliidu jalgpallimeeskond. Toimus järjekordne Rahvaliiga mäng FC Ülejõe vastu.
Linnapäevadele planeeritud kohtumise võitjat ootas Saarde Vallavalitsuselt kahekilone
kringel. Kuna matš lõppes viigiga, siis kohtumise väliselt otsustati kringli saatus
penaltitega. Kringlikäärude vahele valgunud šokolaadiglasuur ajendas Saarde mängumehi
enam pingutama. Võidupunkt mängust jäi küll kodus võtmata, aga maiustama said hakata
siiski võõrustajad.
Täname kõiki, kes otsustasid meie ettevõtmistele aktiivselt kaasa elada.

