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Rakvere võrgupoisid mängisid
tiitlivõistlustel hõbedale

Võrus Eesti U18 vanuseklass i võrkpalli meistrivõist lustel võtt is  võistkond

Rakvere spordikool/Gross i Toidukaubad viiest kohtumisest võidu neljal korral

ning tõi koju teise koha.

Läinud nädalavahetusel heit les id noored U18 vanuseklass i võrkpallurid

Võrus Eesti meistrimedalitele.

Kuue tugevama meeskonna konkurents is  alistas id Rakvere SK võrgupois id

Pärnu võistkonna tulemusega 3:1, Tartu ja Türi t iimi kuivalt 3:0, kuid

neljandas kohtumises pidid tunnistama hilisema võitja Saaremaa

spordikooli selget 3:0 paremust.

Parima es ituse tegid Rakvere pois id treener Mati Meriranna hinnangul aga

viimases vastasseisus Võru spordikooliga, kes alistati võimsalt skooriga

3:0. See mäng otsustas ka medalite saatuse, sest kõik es ikolmikusse

mahtunud tiimid kogusid võrdselt üheksa punkti. Võrulased pidid viimase

kaotuse tõttu leppima kolmanda koha ja pronksmedalitega.

Rakvere spordikooli treener Mati Merirand tõstis  oma hoolealustest esmalt

es ile põhimängijatena plats il tegutsenud pallureid: turniiri ühe parema

mängija t iit liga pärjatud Ronald Järv mängis oma tõelises headuses,

keskründajana üllatas Sander Konso, kes tegi Võrus oma elu parimad
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mängud.

Oma rolle täits id treeneri hinnangul hästi veel temporündaja Olari Aas,

diagonaalründajad Mihkel Hiielaid ja Kristjan Tambik, libero Kostja

Nikolenko, nurgaründaja Hardi Talv. Vahetustest sekkusid hästi Ivar

Mäemets, Mihkel Veski ja Marko Kruusamägi.

"Kõik on kiitust väärt, vajakajäämis i oli ainult Saaremaa poiste vastu

mängides," tunnustas Merirand oma õpilas i.

Hõbemedalivõit Eesti noorte meistrivõist lustel annab noormeeste

võrguvõistkonnale Rakvere SK/Gross i Toidukaubad võimaluse kaasa lüüa

7.-9. maini Leedus peetavatel Balt i klubide karikavõistlustel. Eelmisel

aastal said rakverlased seal teise koha.

Võru turniiriga samal ajal võist les id U18 vanuseklass i võrkpallurid Rakvere

spordihallis  madalamatele kohtadele. Rakvere SK II võistkond sai

noormeeste kolmandal finaalturniiril es ikoha, üldarvestuses tähendab see

13. kohta.

Neidude teisel finaalturniiril oli Rakvere SK naiskond treener Ellen Arose

juhendamisel kolmas, üldarvestuses aga 9. kohal. Kunda

ühisgümnaasiumi/võrkpalliklubi naiskond sai treener Küllike Koha

juhendamisel Rakveres viienda koha, jäädes kokkuvõttes U18

vanuseklass is  11-ndaks.
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