Tänavakorvpallisarja “Paide Suvi 2012” viies ehk viimane etapp.       


Pühapäeval, 2.septembril toimus Paides Lai tänava välisväljakutel Korvpalliklubi Seitse poolt korraldatava tänavakorvpallisarja “Paide Suvi 2012” viies ehk viimane etapp.
Sarnaselt eelmisele etapile, oli ka seekord kohal 9 võistkonda 30 sportlasega.

Neidude võistlusklass oli esindatud kahe võistkonnaga. Omavahel mängiti kolme võiduni. Etapi esikoha sai ka seekord võistkond PLIXID, kes võitsid mängudega 3-0 võistkond ANN-i.
Võistkond PLIXID mängisid koosseisus Anni Männil, Jana Raude, Helen Jürgenstein ja Liis Metsatalu. Üldarvestuses läks arvesse võistkonna nelja parima etapi tulemus, seega tuli üldarvestuses võitjaks PLIXID 40 punktiga. Teise koha sai võistkond ANN, kes kogusid oma nelja parima etapiga 31 punkti ning kolmandaks tuli võistkond H.M.K.E kümne punktiga.

Poiste vanuseklassis tuli jällegi kohale ainult võistkond BULLS Tallinnast. Poisid võtsid mõõtu kahe neidude võistkonnaga ja erinevalt eelnevast etapist, kus neidude võistkonnast jaks üle ei käinud, suudeti see etapp lausa kolm võitu noppida! Märkimisväärne on aga see, et normaalajal jäädi alati viiki ja kõik võidud saavutati lisaajal! Võistkond BULLS mängis koosseisus Marten Puidok, Andry Soo, Aaro Veiderpass ja Ragnar Pruuns . 
Üldarvestuses võitis võistkond BULLS 30 punktiga esikoha, teiseks tuli võistkond SEITSE 10 punktiga. Kolmandat ja neljandat kohta jäid jagama võistkonnad SÕPRADE KLUBI ja PONTU 7 punktiga.

Meeste arvestuses oli kohal 6 võistkonda, kes alustasid mänge ühes kuueses alagrupis ja omavahel mängiti ühe korra läbi. Esmakordselt see aasta võitis etapilt esikoha võistkond ÜTER ZÖRKER, teiseks tuli võistkond WASSENBERG ning kolmandaks võistkond SARDIS. Mainimist väärib see, et mängud olid väga pingelised ning esikolmik kogus võrdse arvu punkte, kus sai määravaks omavaheliste mängude korvide suhe, mis rääkis võistkond ÜTER ZÖRKERI kasuks. Võistkond ÜTER ZÖRKER mängis koosseisus Märt Rohlin, Tõnis Tõnström ja Mirko Oja.
Üldarvestuses saavutas aga esikoha võistkond SARDIS, kes kogusid oma nelja parima etapiga kokku 35 punkti. Võistkond SARDIS mängis koosseisus Kristen Meister, Kristjan Sardis, Kristjan Jäärats ja Rauno Mänd. Teise koha saavutas võistkond ÜTER ZÖRKER 29 punktiga ning kolmandaks jäi võistkond LAMBAD 28 punktiga.

Neidude ja poiste viskevõistluses jäid seekord peale poisid Andry Soo ja Aaro Veiderpass 15 punktiga.
Meeste viskevõistluse võitsid Kristjan Jäärats ja Kristen Meister 23 punktiga. 
Poiste osavaima korvpalluri harjutuse võitis Andry Soo ajaga 22,75.

Suvisel tänavakorvpallisarjal „Paide Suvi 2012“ käis kokku 17 võistkonda 69 sportlasega. Üldkokkuvõttes võib sarjaga rahule jääda, kuigi alati saaks ka paremini. Päris mitmel etapil tuli mängijatel mängida vihmase ilmaga, mis trotsis kindlasti ka osavõtjate arvu. Kahju on ka sellest, et nii neidude kui poiste vanuseklassis jäi osavõtt kesiseks. Siiski suur tänu kõigile osavõtjatele ja kindlasti kohtume ka järgmine aasta!

Eriliselt soojad tänud lähevad meie toetajatele, ilma kelleta poleks see tore korvpallisari võimalik: KUMA, EESTI KULTUURKAPITAL, VIKING WINDOW, VESTMAN PÕLLUVARA, PAIDE LINN, JÄRVAMAA SPORDILIIT, PAIDE PIZZAKIOSK, VESKISILLA, MEDIATO, E-PIIM.
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