
Tänavakorvpallisari Paide Suvi 2016 - I etapp 

5. juunil toimus Paide Lai tn. 33 väljakutel tänavakorvpallisarja Paide Suvi 2016 esimene etapp. 

Kohale oli tulnud 35 korvpallisõpra - 13 meest ja 22 noorkorvpallurit. 

Mehed mängisid koos kahe Poisid 2001 klassi võistkonnaga kuueliikmelises alagrupis ühe korra läbi 

ja seejärel jätkusid kohamängud vastavalt tulemustele. Alagruppi keegi puhaste paberitega ei 

läbinud, kuid esimese asetuse sai JOTT, kes alistas põhikonkurendi OSSINOVSKI seisuga 9:8. JOTT 

kaotas küll võistkonnale RESPEKT 13:14, aga kuna RESPEKT jäi suureskoorilises mängus alla 

OSSINOVSKILE  16:17 ja sai üllatuskaotuse noortevõistkonnalt DUNCAN DONUTS, siis „surnud ringi“ 

ei tekkinud ja teise asetuse sai OSSINOVSKI ja kolmas oli RESPEKT, kes alagrupi viimases mängus 

alistas neljandale kohale platseerunud SCH55 7:6, sest kaotus oleks nad viiendaks jätnud. Alagrupi 

viies-kuues olid Poisid 2001 tiimid DUNCAN DONUTS JA TORUMEHED. 

 

Finaalis kohtusid alagrupi kaks paremat ja siin sai OSSINOVSKI alagrupi kaotuse eest revanši, JOTT 

alistati 7:6 ja esimese etapi võit kuulus neile. 

3-4. koha mängus ristasid piigid taas RESPEKT ja SCH55 ja nüüd olid SCH55 kord ühepunktiline võit 

11:10 kotti pista ja etapi III koht endale võtta. 

5-6. koha mängus, mis oli ühtlasi Poisid2001 finaal, käis DUNCAN DONUTS jõud veidi noorematest 

TORUMEESTEST selgelt üle - seis 22:2. 

I koht - OSSINOVSKI (Oskar Tammejõe, Meelis Matkamäe, Mirko Oja) 

II koht - JOTT (Ott Koobas, Erki Pellja, Jorma Uusmaa) 

III koht - SCH55 (Martin Kivimäe, Raido Türner, Vaigo Mikson, Karl Kase) 

4. koht - RESPEKT (Taavi Vilipõld, Erjo Paris, Viljar Pennert) 

5. koht, Poisid 2001 I koht - DUNCAN DONUTS (Carl Erik Klamas, Roger Mäemets, Deram Eric Aalde) 

6. koht, Poisid 2001 II koht - TORUMEHED (Rene Münzer, Shrek Tankler, Carlis Rõkk, Märten Viitmaa) 

Poisid 2004 arvestuses osales 9 mängijat, kes moodustasid 4 võistkonda ja mängiti 2vs2 kõigepealt 

alagrupis üks ring läbi ja seejärel kohamängud. Siin nii suurt dramaatikat kui meeste klassis ei olnud. 

Võistkond TOMATIKASTE võitis alagrupis kõik mängud paaripunktise vahega ja finaalis alistati THUG 

LIFE 5:1. Kolmanda koha sai TOKYO DRIFT, kes alistas kohamängus HH10 12:4. 

 

I koht - TOMATIKASTE (Hardi Martjak, Rainer Ainomäe, Raul Ruugla) 

II koht - THUG LIFE (Cevin Liivat, Tommy Tristan Jakobson) 

III koht - TOKYO DRIFT (Hanno Martti Talts, Marthen Neeme Pahk) 

4. koht - HH10 (Herman Haamer, Hendri Kingissepp) 

Poisid 2006 arvestuses osales 9 mängijat, kes moodustasid 4 võistkonda ja mängiti 2vs2 kõigepealt 

alagrupis üks ring läbi ja seejärel kohamängud. Alagrupi läbis täiseduga HH10, kes alistas 

PUIDUKAUBANDUSE 12:3 ja napimalt KK7 TIIGRID 9:8 ja KK7 REBASED 8:7. Alagrupi teise koha haaras 

endale, aga hoopis PUIDUKAUBANDUS, kes alistas TIIGRID  8:1 ja REBASED 6:1. 

Finaalis suutis PUIDUKAUBANDUS alagrupis saadud suurest kaotused oma järeldused teha ja HH10 

alistati 8:6. Oma osa oli ilmselt ka selles, et HH10 osales ka vanemate poiste vanuseklassis ja väsimus 

hakkas tunda andma. Kolmanda koha mängus olid KK7 REBASED paremad KK7 TIIGRITEST 4:3. 

 

I koht - PUIDUKAUBANDUS (Tauri Metsis, Rene Rander, Raidon Sagor) 

II koht - HH10 (Herman Haamer, Hendri Kingissepp) 

III koht - KK7 REBASED (Erlend Pihle, Arkadi Burujan) 

4. Koht - KK7 TIIGRID (Steven Kanna, Hendri Saks) 



Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi meeste võistkondi oli vähe, siis pingelisi mänge oli palju. Seda 

näitavad hästi 1-punktilise vahega tulemused ja asjaolu, et alagrupis kaotanud meeskonnad suutsid 

kohamängudes võidu võtta.   

 

Noorte osavõtuga võib rahule jääda ja kuigi seisud olid seal ühepoolsemad, siis tuliseid emotsioone 

oli palju. Mitmete noorte jaoks oli see esimene tänavakorvpallivõistlus ja endast anti kõik. 

Loodetavasti jätkub see ka järgmistel etappidel.  


