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Käsipalli Balti liiga kulmineerub nädalavahetusel Riias 
 
Sel nädalavahetusel peetakse Riias meeste käsipalli Balti liiga finaalturniir, kuhu jõudsid põhihooaja kuus 
paremat meeskonda. Reedel on veerandfinaalides vastamisi Riihimäki Cocks – Chocolate Boys ja Minski 
SKA – Riia ASK-AB.LV. Laupäeval kohtuvad poolfinaalides Minski Dinamo – Minski SKA/Riia ASK-AB.LV 
ning Meškovi-nimeline Bresti Käsipalliklubi – Riihimäki Cocks/Chocolate Boys. 
 
Põhiturniiri lõpptabel: 1. Minski Dinamo (BLR) 37 (20-st mängust), 2.  
Meškovi-nimeline Bresti Käsipalliklubi (BLR) 35 (20), 3. Riihimäki Cocks 
(FIN) 27 (20), 4. Minski SKA (BLR) 24 (20), 5. Riia ASK-AB.LV (LAT) 22 (20), 6. Chocolate Boys (EST) 20 (20), 
7. Kehra (EST) 18 (20), 8. Põlva Serviti 
(EST) 15 (20), 9. Kaunase Granitas-Karys (LIT) 12 (20), 10. Riia LSPA (LAT) 
6 (20), 11. Dobele Tenax (LAT) 2 (20) punkti. 
 
Veerandfinaalid: 
03.04. (kell 17.00) Oskarsi Spordihall: Riihimäki Cocks – Chocolate Boys 03.04. (kell 19.00) Oskarsi 
Spordihall: Minski SKA – Riia ASK-AB.LV 
 
Poolfinaalid: 
04.04. (kell 13.00) Oskarsi Spordihall: Meškovi-nimeline Bresti Käsipalliklubi – Riihimäki Cocks/Chocolate 
Boys 04.04. (kell 15.00) Oskarsi Spordihall: Minski Dinamo – Minski SKA/Riia ASK- AB.LV 
 
Kohamängud: 
5.-6. koht: 04.04. (kell 11.00) Oskarsi Spordihall: veerandfinaalide kaotajad 3.-4. koht: 05.04. (kell 11.30) 
Oskarsi Spordihall: poolfinaalide kaotajad 1.-2. koht: 05.04. (kell 13.30) Oskarsi Spordihall: poolfinaalide 
võitjad 
 
Tänavu pääses ainsa Eesti klubina kuue parema hulka Chocolate Boys, kes kohtub veerandfinaalis turniiri 
debütandi Riihimäki Cocksiga. Põhiturniiril olid omavahelistes duellides edukamad soomlased. Kodus 
olid põhjanaabrite võidunumbrid 33:29 ja Kiilis 34:32. 
 
Poolfinaalis on selle paari võitja vastaseks Brest, kellele Cocks ja Chocolate Boys kaotasid põhiturniiril 
mõlemal korral. 
 
Chocolate Boysi peatreener Ain Pinnonen teatas enne sõitu Riiga, et meeskonnas pole hetkel olukord 
kiita. „Me oleme kehvas seisus,“ alustas Pinnonen. „Tööga on seotud Mikola Naum ja Ego Riener, 
haigused kimbutavad Rain Murrit, Ravo Voosalut, Nikita Ulitinit ja Jaanus Rätsepa. Lähme Riiga reedel, 
kuid veel päev varem pole teada, kes saavad kaasa sõita ja kes mitte. Nii kehvas seisus polnud me ka 
vigastuste laine ajal.“ 
 
Siiski ei kavatse Pinnonen püssi põõsasse visata. „Praegu ei oska ma isegi koosseisu öelda, kuid vaadates 
võimalikke eemale jääjaid, kaotame kõige rohkem kaitses. On ju teada tõde, et kaitse pealt saab 
kiirrünnakuid ja need on näiteks Cocksi trump.“ 
 



Valitseva Soome meistri Cocksi eestlasest juhendaja Raivo Laast Chocolate Boysi probleemidest numbrit 
ei tee. „Nad on alati silma paistnud pika pingiga,“ mõtiskles ta. „Varumeestel on teinekord hoopis 
suurem nälg ja nüüd võivad šokolaadipoisid veelgi ohtlikumad olla. Ilmselt saab määravaks tahtmine, 
õnn ning parem mängutunnetus. Rõõmu teeb vähemalt see, et meil pole vigastatuid.“ 
 
Cocks on hetkel heas hoos, sest Soome meistrivõistluste poolfinaalseeria avakohtumises purustati 1. 
aprillil kodus 41:28 Turu Fenix. „Mingeid tõsiseid järeldusi sellest matšist teha ei saa, sest meil oli 
vahepeal pikem paus ja Fenix pidas raske veerandfinaalseeria Vantaa Atlase vastu,“ arutles Laast. „Me 
pole saanud vormi treida, seega on raske hinnata meie võimalusi Balti liiga finaalturniiril. Seda võin küll 
öelda, et Chocolate Boys on raske vastane, kuna neil on pikk pink ning koondisekarastusega 
mängumehed.  
Võimalik poolfinaalvastane Brest on kindlasti parem kui Dinamo. Nimelt on Bresti meeskonna keskmine 
vanus kõrgem ja seetõttu mängijate füüsis Dinamo omadest kehvem. Oma ülesande oleme aga juba 
pääsuga kuue sekka täitnud.  
Põhiturniiri kolmas koht oli üllatav, kuid siin olid omad põhjused. Meil õnnestus tihtilugu kõik, vastased 
aga esinesid alla oma võimete. Näiteks Riia ASK-i äravajumine põhiturniiri lõpus oli üllatav ja samuti Eesti 
klubide oodatust kehvemad partiid.“ 
 
Teises veerandfinaalis kohtuvad Minski SKA ja Riia ASK-AB.LV. Põhiturniiri mängudes jäid valgevenelased 
peale kodus 35:33 ja võõrsil 33:31.  
Poolfinaalis läheb selle paari võitja vastamisi põhiturniiri valitseja Minski Dinamoga. Kui lätlased 
kapituleerusid põhiturniiril Dinamo ees mõlemas matšis, siis Brest suutis kodus saadud kaotuse kõrvale 
võõrsil välja võluda viigi. 
 
Tänavuse Balti liiga süsteem sarnaneb mullusele. Kõigepealt peavad 11 klubi –  Põlva Serviti, Kehra ja 
Chocolate Boys Eestist, Riia ASK-AB.LV, Riia LSPA ning Dobele Tenax Lätist, Kaunase Granitas/Karys 
Leedust, Minski SKA, Minski Dinamo ja Bresti Meškovo Valgevenest ning Riihimäki Cocks Soomest – 
kohalesõitudega kaheringilise turniiri, mille järel kuus paremat meeskonda selgitavad finaalturniiril Riias 
selle hooaja Balti liiga meistri. 
 
Eelmine hooaeg oli edukas Servitile, kes alistas kodus Põlvas toimunud finaalturniiri otsustavas 
kohtumises 32:30 Bresti. Pronksimatšis sai tunamullune tšempion ASK-AB.LV 36:28 jagu SKA-st ja 5.-6. 
koha mängus oli 2006. aasta võitja Kehra 32:31 üle Chocolate Boysist. 
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