
Selle aasta Ida-Virumaa lahtistel meistrivõistlustel osales viis meeskonda: Sillamäe/Kiviõli, 

Narva Põhjaranna Võrkpalliklubi, Iisaku Torpeedo, Jõhvi Spordikool, Ida-Prefektuur. Mängiti 

turniirisüsteemis kahe geimivõiduni. Esimesel väljakul kohtusid Sillamäe/Kiviõli ja Ida 

Prefektuur. Siinjuures eeskuju teistele ettevõtetele osalemaks oma võistkondadega kohalikel 

võistlustel. Geimi algul vahetati punkte, siis sai Sillamäe/Kiviõli 2 ja 3 punkti järjest ning läks 

juhtima 9:4. Geimi lõpus said nad veel 5 punkti järjest ja võitsid esimese geimi tulemusega 

25:17. Teise geimi alguses oli seis võrdne seisuni 6:6, siis sai Sillamäe/Kiviõli jällegi 5 punkti 

järjest. Edasi suurendasid nad oma eduseisu veel paaril korral kolme punkti võrra ja võitsid ka 

teise geimi tulemusega 25:18. Teisel väljakul olid vastamisi Põhjaranna VK ja Jõhvi 

Spordikool. Siin ei suutnud Jõhvi poisid erilist vastupanu osutada – nad kaotasid kohtumise 

0:2 (12:25; 14:25). Järgmine kohtumine esimesel väljakul oli väga tasavägine. Kuigi geimi 

algul läks Iisaku Torpeedo 6:4 juhtima, suutis Sillamäe/Kiviõli mänguseisu viigistada 8:8. 

Edasi vahetati punkte seisuni 23:23. Geimi lõpus oli kindlam Iisaku Torpeedo, kes võitis selle 

tulemusega 25:23. Teise geimi algus oli tasavägine seinuni 5:4 Sillamäe/Kiviõli kasuks. Siis 

tekkis neil mõõn, kus Iisaku Torpeedo sai 7 punkti järjest. Seda edu nad käest ei lasknudki ja 

võitsid geimi 25:17. Jõhvi SK poiste mäng Ida-Prefektuuri vastu oli palju parem kui esimene 

kohtumine, kuigi nad kaotasid mõlemad geimid 18:25. Ida-Prefektuur ei suutnud Põhjaranna 

VK vastupanu osutada, nad kaotasid kohtumise 13:25 ja 12:25. Kõige paremini tuli Jõhvi 

poiste mäng välja Iisaku Torpeedo vastu. Nad tõid kaitses nii ilusaid palle üles, ka rünnakud 

õnnestusid ja samuti sulustamine. Kõige suuremaks probleemiks on neil serv, mida peavad 

nad kõvasti harjutama. Nad kaotasid Iisaku Torpeedole 15:25 ja 16:25. Esimene 

kolmegeimiline kohtumine oli Sillamäe/Kiviõli ja Põhjaranna VK vahel. Esimese geimis läks 

Põhjaranna VK kohe juhtima ja eduseisu nad käest ei lasknudki ning võitsidki geimi 

tulemusega 25:17. Teises geimis aga nende mäng nii hästi ei kulgenud. Sillamäe/Kiviõli sai 5 

punkti järjest ja läks juhtima 6:3. Edasi suurendasid nad oma eduseisu 2-3 punkti võrra ja 

võitsid geimi tulemusega 25:19. Kolmas geim oli tasavägine seisuni 10:8 Sillamäe/Kiviõli 

kasuks. Põhjaranna VK sai 4 punkti järjest ja läks ise juhtima 12:10. Sealt edasi aga sai 

Sillamäe/Kiviõli ainult kaks punkti. Nii võitis kolmanda geimi Põhjaranna VK 15:12 ja kogu 

kohtumise 2:1. Iisaku Torpeedo ja Ida-Prefektuuri vahelise kohtumise mõlemate geimide 

alguses oli seis 2:2. Sealt edasi aga pani Iisaku Torpeedo oma paremuse maksma ning võitis 

mõlemad geimid tulemusega 22:15. Nii olidki selgunud võistkonnad, kes kohtuvad Ida-

Virumaa meistritiitlile. See kohtumine oli ka selle vääriline. Põhjaranna VK läks paari 

punktiga esimest geimi juhtima, Iisaku Torpeedo viigistas seisu 15:15. Edasi vahetati punkte, 

kuid siis said narvakad 3 punkti järjest ja kindlustasid geimivõidu 25:20. Teises geimis kulges 

mäng punkt-punktilt seisuni 15:15. Nüüd sai Iisaku Torpeedo 2 punkti, millele narvakad 

vastasid ühe punktiga. Edasi said nad veel 3 ja 2 punkti järjest ning võitsid selle geimi 

tulemusega 25:22. Kolmandat geimi alustas Põhjaranna VK parim mängija, meistriliigas 

palliv Valentin Kordas, kohe serviveaga, kuigi rünnakud õnnestusid tal peaaegu igast 

positsioonist. Edasi kulges punkt-punkti mäng seisuni 5:5. Iisaku Torpeedo sai 2 punkti, 

millele Põhjaranna VK vastas ühe punktiga. Jällegi vahetati punkte, kuid nüüd sai Iisaku 

Torpeedo 3 punkti järjest ja enam nad edu käest ei lasknud. Nad võitsid geimi 15:11, korrates 

ühtlasi ülemöödunud aasta tulemust, kuid siis oli võistkond natuke teises koosseisus. 

Kolmanda koha kindlustas Sillamäe/Kiviõli, võites Jõhvi SK 25:9 ja 25:11. 

I koht – Iisaku Torpeedo (8 punkti, 8:1) – Alar Tetting, Kaarel Pomerants, Alar Ploom, 

Mario Tammoja, Mihkel Hiielaid, Romi Aros 

II koht – Põhjaranna VK (7 punkti, 7:3) – Valentin Kordas, German Balabanovitš, 

Kirill Tubiš, Vadim Ivanov, Jan Solovjov, Artjom Strelkov, Kirill Filippov, Taaniel 

Vesselov – treener Andrei Mikhin, esindaja Fedor Bazhukov 

III – koht – Sillamäe/Kiviõli (6 punkti, 5:4) – Stanislav Gruzdev, Kristjan Palm, Daniil 

Bassov, Oleksii Bilous, Robert-Roland Uusmaa, Aleksandr Korn 



4. koht – Ida-Prefektuur (5 punkti, 2:6) – Stanislav Spelman, Karl Liiva, Karl Lumi, Arsenti 

Morozov, Mark Tšerkassov, Mark Fedortšenko 

5. koht – Jõhvi Spordikool (4 punkti, 0:8) – Erik Polzunov, Maksim Polzunov, Maksim 

Laveev, Ilja Lobossok, Roman Dmitriev, Daniel Lambing, Pavel Grintšak         


