Järvamaa meistrivõistlused korvpallis 2015 kokkuvõte
Järvamaa meistrivõistlustel osales sel aastal 11 võistkonda. Põhiturniiril mängiti omavahel läbi üks ring, mis määras
asetused kohamängudeks. Põhiturniiri läbis täiseduga Viking Window, ühe kaotuse sai Ambla SK ja kaks korda pidi kaotust
tunnistama Koigi SK. Omavahelised mängud olid neil kõik pingelised, kuid ülejäänud võistkonnad alistati ülekaalukalt.
Järgmise tugevusastme moodustasid Koeru, Retro ja Komisjonikaup/Pehmesisustus, kes kolmele parimale kaotasid
kindlalt, omavahel peeti tulised lahingud, kuid alumise otsa meeskondade vastu saadi suured võidud. Erandiks oli siin
Retro, kes nõrgendatud koosseisuga mängides pidi kõvasti pingutama ka KK7, Väätsa ja Plastrexi alistamiseks.
Põhihooaja 7.-9. koha selgitasid omavahel KK7, Väätsa ja Plastrex. Kõik omavahelised mängud olid pingelised, kus KK7
alistas mõlemad vastased ning Väätsa oli parem Plastrexist. Need mängud said määravaks ka lõpliku paremusjärjestuse
selgitamisel. 10-11. koha pärast pidasid kõva heitluse maha Tarbja ja Järva-Jaani – nende omavahelises mängus püstitati
selle hooaja rekordid isiklike vigade ja sooritatud vabavisete arvus. Need faktid näitavad, kui väga seda võitu taheti, kuid
seekord saatis edu Tarbjat. Esimest hooaega osalenud Järva-Jaani sai aga loodetavasti põneva kogemuse jagu rikkamaks.
Kohamängudel moodustati paarid põhiturniiri tulemuste põhjal. Esimeses ringis alistas Komisjonikaup/Pehmesisustus
kahel korral Järva-Jaani ja KK7 oli kahel korral parem Tarbjast. Väätsa ja Plastrex pidasid maha tulise seeria, kus
edasipääseja selgitamiseks läks vaja kolme mängu. Esimese mängu võitis Plastrex ja teise Väätsa ning kolmas kohtumine
otsustati alles viimastel sekunditel, kus seekord oli rohkem õnne Väätsal.
Veerandfinaalides olid kaks paari pingevabad. Viking Window alistas kahes mängus Väätsa ja Amblal ei olnud raskusi KK7
vastupanu murdmisega. Ka Koigile piisas Komisjonikaup/Pehmesisustuse vastu kahest mängust, kuid selles paaris oli
võitlus ja vastupanu märksa suurem. Neljas paar Koeru - Retro läks aga kolmanda mänguni. Esimese mängu võitis näiliselt
kergelt Retro, kuid teiseks mänguks oli Koeru omad järeldused teinud ja võttis omakorda kindla võidu. Kolmas ja otsustav
mäng kulges tõusude ja mõõnadega, kuid Retro leidis lõpuks võiduvõtme, mis nad poolfinaali edasi viis.
Poolfinaalis oli Viking Window kahes mängus kindlalt parem oma „vanemast vennast“ Retrost. Ambla ja Koigi kaks mängu
olid väga pingelised, kuid Amblal õnnestus mõlemal korral võitjana väljuda. Finaali esimene mäng Vikingi ja Ambla vahel
oli dramaatiline, kus Viking saavutas võidu tänu viimase sekundi viskele. Teises mäng õnnestus Vikingil ideaalselt ja Ambla
vastupanust hoolimata saavutati kindel seljavõit. Koos sellega murti Ambla kolmeaastane Järvamaa MV valitsemise
periood ja Viking Window sai tähistada esimest tiitlit alates 2006. aastast. Pronksimängud Koigi ja Retro vahel olid samuti
põnevad, kuid Koigi meeste nooremad jalad said seekord otsustavaks ja kaks võitu tõid neile kolmanda koha.
Hooaeg lõpetati 12. aprillil Välkturniiriga, mille võitis värske maakonna meister Viking Window. Teise koha sai Haabersti
SK ja kolmas oli Ambla SK. Lühike 2x4 minutit mänguaeg pakkus ka mitmeid üllatusi, kus Järvamaa MV-l nõrgema koha
saanud võistkonnad alistasid kõrgema koha saanud vastase.
Järvamaa MV 2015 paremusjärjestus:
1. Viking Window
Koosseisus:Janno Viilup - treener ja mängija, Priit Aavik,Harles Luts, Indrek Martoja, Marko Mets, Rauno Nurklik, Mirko
Oja, Raido Ringmets, Märt Rohlin, Kaspar Rätsep, Tõnis Tõnström, Gert Vatsel, Sander Viilup.
2. Ambla SK
Koosseisus: Mario Hamburg, Peeter Kraavik, Henri Kroosmann, Raido Kuusk, Kristjan Laht, Erkko Linnas,,Roland Prii, Taavi
Leinart, Meelis Matkamäe,Kevin Puntso, Rauno Tikko, Ingmar Sau, Rait Pihelgas, Romet Uudeküll, Martin Tamlak, Mikk
Paap, Raido Rohi,Romet Ruse.
3. Koigi SK
Koosseisus: Indrek Kivi, Siim Kams, Kristjan Kams, Viljar Kams, Kristo Kams, Kristjan Sardis, Erki Leedmaa, Rivo Nurklik,
Martin Kasemetsa, Kaspar Kasemetsa, Aivar Siska, Sander Uusmaa, Kert Piirimäe
4. Retro
5. Koeru SK
6. Komisjonikaup/Pehmesisustus
7. KK7
8. Väätsa
9. Plastrex
10. Tarbja
11. Järva-Jaani
Lisainfo: www.kk7.ee
Teated: http://kk7.ee/index.php/jmv-teated
Kõik tulemused: http://kk7.ee/index.php/jmv-ajakava
Kohamängud: http://kk7.ee/index.php/jmv-kohamangud

