Tänavakorvpallisarja “Paide Suvi 2013” viies ehk viimane etapp. 

Pühapäeval, 8.septembril toimus Paides Lai tänava välisväljakutel Korvpalliklubi Seitse poolt korraldatava tänavakorvpallisarja “Paide Suvi 2013” viies ehk viimane etapp.
Kohal oli seekord 9 võistkonda 34 sportlasega.

Neidude võistlusklass oli esindatud ka seekord ühe võistkonnaga, kelleks oli Marit 71. Sarnaselt eelmisele etapile, pandi ka seekord neiud mängima meestega, kuid neidude visatud korvid andsid topeltpunktid. Võistkond Marit 71 jäi küll meestega mängides 8. kohale, kuid neidude võistlusklassis oli neil üldkokkuvõttes esikoht olemas. Marit 71 mängis koosseisus Liisa Gritšenko, Marit Maaring ja Marit Mänd.

Poiste vanuseklassis tuli kahjuks kohale ainult kaks Korvpalliklubi Seitse mängijat Romet Sõõrd ja Roger Jõesaar, kes tegid omavahel üks-ühe turniiri, millest väljus võitjana Roger Jõesaar.

Meeste arvestuses oli kohal 8 võistkonda. Moodustati kaks alagruppi, üks viiene alagrupp ning teine neljane alagrupp. Alagruppide 3 paremat tiimi said mängima kohtadele 1-6 ning alagruppide viimased kohtadele 7-9. Kõrgemate kohtade peale pääsesid mängima võistkonnad Verston, Koss, Pohmakas, Davai Härjad, Koigi SK ja TTT. Järjekordse etapivõidu saavutas võistkond Davai Härjad, kes ei pidanud kordagi kaotusekibedust tundma. Davai Härjad mängisid koosseisus Märt Rohlin, Mirko Oja ja Sander Viilup. Teise koha saavutas võistkond Pohmakas, kes mängis koosseisus Siim Kams, Kristo Kams, Indrek Kivi ja Kaspar Kasemetsa. Kolmandaks jäi võistkond Koigi SK, kes mängis koosseisus Rauno Nurklik, Rivo Nurklik ja Vaigo Mikson.
Sarja üldkokkuvõttes tuli esikohale 40 punktiga võistkond Davai Härjad. Viie etapi jooksul mängisid võistkonnas Mirko Oja, Kristen Meister, Märt Rohlin, Harles Luts ja Sander Viilup. Üldarvestuses teisele kohale tuli 20 punktiga võistkond Koss, kes mängis koosseisus Ülar Viitmaa, Heiki Siider, Raido Kangur, Taavi Vilipõld ja Karlis Valtin. Kolmandale kohale tuli üldarvestuses võistkond Pohmakas, kes mängis koosseisus Siim Kams, Kaspar Kasemetsa, Kristo Kams ja Indrek Kivi.

Neidude ja poiste viskevõistluses saavutasid esikoha juba teist etappi järjest Marit Maaring ja Marit Mänd 14 punktiga.
Meeste viskevõistluse võitsid selle suve rekordiga Märt Rohlin ja Sander Viilup, kogudes kokku 40 punkti.

Viienda etapi pildid leiab aadressilt: https://www.dropbox.com/sh/p4bpojolc43rnzw/Nozh4joMQT

Suvisel tänavakorvpallisarjal „Paide Suvi 2013“ käis kokku 22 võistkonda 78 sportlasega, mis on võrreldes eelmise aastaga tubli edasiminek. Kahju on vaid sellest, et neidude ja poiste vanuseklassis oli tänavu aasta vähe osavõtjaid, kuid see eest meeste vanuseklass oli pea iga etapp esindatud kas 10 või rohkema võistkonnaga, mis valmistab ainult heameelt. Samuti on väga hea meel uue asfaltkatte üle, mis muutis korvi mängimise ohutumaks ja suurendas kindlasti mängulusti.

Eriliselt soojad tänud lähevad meie toetajatele, ilma kelleta poleks see korvpallisari võimalik: Järvamaa Spordiliit, Kuma, Paide Pizzakiosk, Veski-Silla, Mediato, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, AS Viking Window, AS Põlluvara, Paide linn.

Kohtume järgmisel aastal!

MTÜ Korvpalliklubi Seitse
Erjo Paris




