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Käsipallikoondist ootavad EM-valiksarjas erinevast puust vastased 
 
Eesti meeste käsipallikoondis kohtub sel nädalal 2010. aasta Euroopa 
meistrivõistluste valiksarjas Belgia ja Islandiga. Belglasi võõrustatakse 
kolmapäeval 18. märtsil Põlvas kell 19.00 ning Islandiga mängitakse võõrsil 
pühapäeval 22. märtsil Asvelliris eesti aja järgi kell 18.00. 
 
Eestlased on seni pidanud kolmandas valikgrupis neli mängu. Avamatš nimeka Norra 
vastu kaotati kodus 25:33, kuid Belgiast saadi võõrsil jagu 29:24.  
Edasi alistuti vastase väljakul 22:31 Makedooniale, kellega paar päeva hiljem 
tehti omal platsil 28:28 viik. 
 
Hetkel on Norral turniiritabelis 7 (4-st mängust), Islandil 3 (2), Makedoonial 3 
(2), Eestil 3 (4) ja Belgial 0 (4) punkti. Austrias toimuvale finaalturniirile 
pääseb kaks paremat meeskonda. 
 
Põhimeestest jääb eemale vaid Mikola Naum 
 
Eesti koondise peatreener Kalmer Musting sai eelseisvateks mängudeks kokku pea 
parima rivistuse. Puudu on vaid Mikola Naum, keda asendab Eston Varusk.  
Siiski on Mustingu esimene valik puurisuul ikkagi Marius Aleksejev. „Nüüd sõltub 
rohkem sellest, kas Aleksejevil satub olema hea või halb päev,“ arutles Musting. 
„Naum oleks olnud Aleksejevile enam-vähem võrdväärne partner ja nii saanuksin 
väravavahte rohkem vahetada.“ 
 
Koondis kogunes esmaspäeval Põlvas, kus Musting sai mängijate hetkeseisust 
ülevaate. „Mõnda meest polnud ma kaua aega näinud ja eks minulgi oli väike 
kõhklus nende sportlikust vormist,“ alustas Musting. „Muretsemiseks polnud aga 
põhjust, sest nii Mait Patrail kui ka Marius Lepp on heas seisus.“ 
 
Muret võib Mustingule valmistada aga mängujuhtide hetkeseis. Nimelt olid hiljuti 
vigastustega kimpus Risto Lepp ja Mario Karuse. „Mehed on paranenud korralikult,“ 
hindas Musting olukorda. „Ma ei usu, et traumad nende esitusi mõjutavad, kuna 
tegemist on ikkagi proffidega.“ 
 
Belgia vastu minnakse võidumõttega 
 
Eesti seni ainus võit käimasolevas valiktsüklis on võõrsil Belgia üle.  
Eelmise aasta novembri alguses toimunud kohtumise poolaeg võideti 12:11 ja kogu 
mäng 29:24. Lisaks on Belgia veel kaotanud Norrale 24:35 ja 29:37 ning Islandile 
21:40. „Belgia vastu lähme ka seekord võiduplaaniga,“ ei varjanud Musting. 
„Oodata on rasket mängu, sest belglased hiilgavad lihvitud koostööga. Enamus mehi 
pallib neil oma liigas ning nad tunnevad teineteist läbi ja lõhki. Nende 
suurimaks probleemiks on aga kindla liidri puudumine.“ 
 
Mustingule meenutab Belgia koondise käekiri Kaunase Granitas-Karyse oma. „Nad 
mõlemad mängivad aktiivset 3-3 kaitset, ent Granitas on tugevam,“ analüüsis Eesti 



koondise loots. „Tõsi, viimatises kontrollkohtumises Lätiga proovisid belglased 
6-0 kaitset. Eks nüüd ole näha, kuidas nad meie vastu mängivad.“ 
 
Island on alagrupi favoriit 
 
Eesti pühapäevane vastane Island jõudis eelmisel suvel Pekingi olümpiamängudel 
finaali, kus kaotas Prantsusmaale. Selle aasta alguses toimunud 
maailmameistrivõistlustelt jäädi eemale, sest valiktsükli play-off seerias 
kapituleeruti Makedoonia ees. Kuigi Norra ja Makedoonia esitasid MM- il häid 
partiisid, peab Musting grupi favoriidiks saareriigi käsipallureid. „Island on 
meie grupi soosik,“ hindas ta. „Nad on viimasel ajal olnud hädas vigastustega, 
ent meil saab seal igal juhul väga raske olema.“ 
 
Musting vaatas tagasi oma treenerikarjäärile ja asetab lahingud Islandiga kõrgele 
kohale. „Mina pole nii tugeva käsipalliriigi vastu vägesid juhatanud,“ meenutas 
ta. „Võõrsil mäng Asvelliris ongi meile ilmselt vastase taseme tunnetamiseks, 
kuid kindlasti saame seal ka oma jõudu kontrollida.“ 
 
Ajakava: 
18.03.2009 (kell 19.00*) Eesti – Belgia. Põlva, Mesikäpa Hall 
18.03.2009 (kell 20.15) Makedoonia – Island. Skopje, Makedoonia 
22.03.2009 (kell 14.15) Belgia – Makedoonia. Herstal, Belgia 
22.03.2009 (kell 16.00) Island – Eesti. Asvellir, Island 
10.-11.06.2009 Norra – Makedoonia 
10.-11.06.2009 Belgia – Island 
13.-14.06.2009 Island – Norra 
13.-14.06.2009 Makedoonia – Belgia 
17.-18.06.2009 Island – Makedoonia 
17.-18.06.2009 Norra – Eesti 
20.-21.06.2009 Makedoonia – Norra 
20.-21.06.2009 Eesti – Island 
* - kõik mängud kohaliku aja järgi. 
 
Tulemused: 
29.11.2008 Eesti – Makedoonia 28:28 (15:15) 
29.11.2008 Norra – Belgia 35:24 (18:15) 
27.11.2008 Makedoonia – Eesti 31:22 (13:8) 
26.11.2008 Belgia – Norra 29:37 (13:19) 
02.11.2008 Belgia – Eesti 24:29 (11:12) 
01.11.2008 Norra – Island 31:31 (16:13) 
29.10.2008 Island – Belgia 40:21 (19:9) 
29.10.2008 Eesti – Norra 25:33 (8:20) 
 
Tabeliseis: 1. Norra 7 (4-st mängust), 2. Island 3 (2), 3. Makedoonia 3 (2), 4. 
Eesti 3 (4), 5. Belgia 0 (4) punkti. Austrias toimuvale finaalturniirile pääseb 
kaks paremat meeskonda. 
 
Eesti meeste koondise peatreener Kalmer Musting ning treenerid Ain Pinnonen ja 
Paavo Nelke kutsusid mängudeks Belgia ning Islandiga koondisesse järgmised 
mängijad: Marius Aleksejev, Martin Johannson, Risto Lepp, Kaupo Liiva, Janar Mägi 
(kõik HC Kehra), Dener Jaanimaa, Valdar Noodla, Ravo Voosalu (kõik Chocolate 



Boys), Mario Karuse, Kristjan Muuga, Siivo Sokk, Eston Varusk (kõik Põlva 
Serviti), Marius Lepp (TSV St. Otmar-St.  
Gallen/SUI), Mait Patrail (Schaffhauseni Kadetten/SUI), Mikk Pinnonen (Tallinna 
Käsipallikool). 
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