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Eesti käsipallikoondis sõitis Riiga uuendatud koosseisus
Eesti meeste käsipallikoondis osaleb aasta lõpus Riias peetaval nelja meeskonna vahelisel
rahvusvahelisel turniiril, kus lisaks Kalmer Mustingu hoolealustele ja võõrustajatele löövad
kaasa Leedu ning Ukraina.
Kuna paljudes Euroopa liigades peetakse aasta lõpus paar vooru, siis ei saa seekord Eestit
aidata mitmed tipud. Teiste seas ei sõida Lätti Mait Patrail, Marius Aleksejev, Janar Mägi,
Dener Jaanimaa, Risto Lepp, Mikk Pinnonen ja Kristo Järve. Nende asemel kutsus peatreener
Musting kaasa neli debütanti Janis Selge, Olari Paumetsa, Siim Pinnoneni ja Jürgen Rooba
ning taas on koondises Helsingi HIFK-s leiba teeniv Sten Toomla.
„Kuuest tagamehest kolm on uued,“ rehkendas Musting. „Tahtsin ka Uku-Tanel Laastu
kaasata, ent tal olid aasta lõpuks juba sügisel plaanid tehtud. Toomla pole koondist ammu
esindanud, kuid tal on hulgaliselt kogemusi kasvõi juunioride tasandilt. Ja tegelikult on ka
Selge, Paumets, Siim Pinnonen ja Rooba erinevatest sarjadest karastuse kätte saanud.“
Eesti kohtub esmaspäeval Leeduga ning järgmisel kahel päeval võetakse mõõtu Lätilt ja
Ukrainalt. Enne Lätisse sõitu ei osanud Musting eestlaste võimaluste kohta midagi öelda. „Ka
teised meeskonnad peavad läbi ajama puuduliku rivistusega,“ lausus ta. „Eks see ole juba
kohapeal näha, millise koosseisu keegi on suutnud kokku ajada. Selles mõttes oleme võrdses
seisus, kuigi meie konkurentidel on tagalast rohkem mehi võtta. Muidugi niisama me Riiga ka
ei sõida. Ühe võidu tahaks ikka saada.“
Musting lisas, et kuigi tegemist on kontrollturniiriga, siis mänguaeg ilmselt päris võrdselt
kõigi vahel ei jagune. „Kõigepealt vaatan enne väljasõitu mehed üle ehk kuidas jõulud neile
mõjunud on,“ sõnas ta. „Loomulikult sõltub palju ka sellest, mis seis tablool on. Aga selge on
see, et niisama ma kedagi koondisse ei kutsunud.“
Viimastel aastatel on Eesti rõhunud viskejõule, ent seekord tuleb läbi ajada põhipommitajate
Patraili, Mägi ja Jaanimaata. „Riias peab meie trumbiks saama kambavaim ning kaitse, mille
pealt kiirünnakutesse joosta,“ analüüsis Musting. „Positsioonimängu me ilmselt harrastama ei
hakka.“
Riia turniiri ajakava:
27.12.2010
17.30 Leedu – Eesti
19.30 Läti – Ukraina
28.12.2010
17.30 Ukraina – Leedu
19.30 Läti – Eesti
29.12.2010
11.30 Eesti – Ukraina
13.30 Läti –Leedu

Eesti koondise koosseis:
Eston Varusk, Denis Lõokene, Raido Peedomaa, Siivo Sokk, Siim Pinnonen, Olari Paumets,
Janis Selge, Valdar Noodla, Sten-Erik Lepp, Kaupo Liiva, Jürgen Rooba, Marius Lepp, Jaan
Kauge, Martin Johannson ja Sten Toomla. Peatreener Kalmer Musting ning treenerid Ain
Pinnonen ja Paavo Nelke.
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