Kossupoisid kogusid Balti liiga etapilt
neli võitu
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BC Tarvas/Rakvere SK meeskond (kollases) alistas Balti liiga kodusel etapil teiste
hulgas Peterburi Vasileostrovskaya võistkonna. Tarva üks resu ltatiivseimaid
mängijaid Siim Ilves (19).
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Baltic Boys Basketball (BbBL) 2003-liiga teisel etapil Rakveres olid
võistlemas U11 vanuseklassi kossutiimid Eestist, Venemaalt ja Leedust.

Turniiri korraldanud BC Tarvas/Rakvere spordikooli meeskond läks läinud laupäeval
ja pühapäeval toimunud kodusele etapile vastu detsembris Riias mängitud avaetapil
saadud kolme võidu ja ühe kaotusega.
Koduseinte toetusel oli edu suurem: neljast mängust kog uti neli võitu. Põnevaim ja
pingelisim neist mängudest oli avapäeval peetud teine kohtumine Peterburi Kometa
esinduse vastu, selle mängu võitja selgus alles lisaajal. Rakvere poisid panid publiku
tulisel toetusel paremuse maksma skooriga 47:45.

Võitude rea avasid Rakvere noored pallurid aga juba hommikul, kui suurelt
tulemusega 53:28 alistati Leedu kossupoiste võistkond ASKA Šiauliaist.
Teisel päeval olid Rakvere pallurid Rahu halli saalis Peterburi Vasileostrovskaya
võistkonna vastu mängides kohtumise algu l pisut raskustes, jäädes taha 11:19, ent
siis tehti 13:0 spurt ning seejärel vastaseid enam lähedale ei lastud. Võit tuli
tulemusega 50:32. Etapi viimases mängus alistas BC Tarvas/Rakvere SK võistkond
kindlalt tulemusega 56:28 Peterburi Admiralteyskaja pa llurid.
Kodusel etapil neli väärtuslikku võitu teeninud Rakvere tiimis mängisid Gregor
Rauman, Ilja Deljanski, Markus Roosaar, Kristjan Kroos, Carl -Maiko Meiner, Siim
Ilves, Marko Kuhi, Jesper Remsel, Tauri Veevo, Ralf Sats, Rauno Soodla, Oliver Pere
ja Romet Ritari.
“Meie võistkonna trumbiks oli agressiivne kaitse, lühemad mängijad ei andnud
endast pikematele vastastele platsil kübetki hingamisruumi,” märkis BC Tarvas
/Rakvere SK U11 vanuseklassi meeskonda juhendav spordikooli treener Märt Raam.
“Venemaa poisid olid küll pikemad, aga nende pallikäsitsuse tehnika on krobelisem,
ja põrgatuselt tuli neile palju pallikaotusi.”
Märt Raami sõnutsi annab Balti korvpalliliigas osalemine noormängijatele tublisti
enesekindlust juurde. “Meeldiv on see, et kõik tegutse vad platsil julgelt ja vaatavad
korvi poole. Samas on rõõm näha, et palli liigutatakse kindla süsteemi järgi, just nii,
nagu trennis õpetatud,” jäi Märt Raam oma korvpallipoiste esitusega kodusel etapil
rahule.
BC Tarvas/Rakvere SK asub BBBL 2003 -liiga turniiritabelis seitsme võidu ja ühe
kaotusega kolmandal kohal. Võistkondi on sarjas 20 ning rakverlastel on järgmistel
osavõistlustel jäänud pidada veel 11 mängu. Medalite jagamiseni jõutakse BBBL
sarjas kevadel.
Balti liiga Rakvere etapi korraldajad tänavad kõiki korvpallimängusõpru, kes käisid
spordisaalides poiste pallilahingutele kaasa elamas, kodumeeskonda võidule
aitamas.
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