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Nädalavahetusel jätkuvad mängud käsipalli Balti liigas 
 
Sel nädalavahetusel jätkuvad mängud meeste käsipalli Balti liigas.  
Tiitlikaitsja Põlva Serviti kohtub võõrsil Kaunase Granitas-Karyse ja Dobele Tenaxiga 
ning HC Kehra ja Chocolate Boys võtavad kodus mõõtu Bresti Meškovolt ning Minski ASK-
lt ja Dinamolt. Valgevene klubid ootab ka valitsevat Soome meistrit ning Balti liiga 
tabelijuhti Riihimäki Cocksi. 
 
Tabeliseis: 1. Riihimäki Cocks (FIN) 8 (5-st mängust), 2. Minski Dinamo 
(BLR) 7 (4), 3. Bresti Meškovo (BLR) 7 (5), 4. Riia ASK-AB.LV (LAT) 6 (3), 5. Minski 
SKA (BLR) 4 (4), 6. Chocolate Boys (EST) 4 (4), 7. LSPA (LAT) 2 (3), 8. Kaunase 
Granitas-Karys (LIT) 2 (4); 9. Põlva Serviti (EST) 1 (3), 10. Kehra (EST) 1 (4), 11. 
Dobele Tenax (LAT) 0 (3) punkti. 
 
Põlva Serviti 
06.12. (kell 16.00) Granitase Hall: Kaunase Granitas-Karys – Põlva Serviti 07.12. 
(kell 14.00) Dobele Hall: Dobele Tenax – Põlva Serviti 
 
Tiitlikaitsja Serviti on tänavust Balti liiga hooaega alustanud tagasihoidlikult. 
Seni on kahel korral vastakuti oldud kohalike Eesti rivaalide ja korra Riihimäki 
Cocksiga. Nendest mängudest saadi tabelisse vaid üks punkt. 
 
Nüüd ootavad põlvalasi võõrsil ees Kaunase Granitas-Karys ning Dobele Tenax.  
Kui Tenax on Balti liiga punane latern, siis Leedu klubi kohta ütleb Serviti 
peatreener Kalmer Musting vaid häid sõnu. „Nad mängisid tänavu Meistrite liiga 
alagrupiturniiril,” lausus ta. „Nende trumbiks on ladus koostöö, sest meeskonna 
põhituumik on koos mitmendat hooaega.” 
 
Eelmise eduka hooaja järel loovutas Serviti kaks võtmemängijat Mait Patraili ja 
Marius Lepa Šveitsi, lisaks kimbutavad põlvalasi vigastused. „Meil on praegu rivis 12 
mängijat,” teatas Musting. „Meeskonna keskmine vanus on 21 eluaastat, kuid kaks 
poissi neist on alles 16 aastased. Seetõttu oleme tänavu seadnud Balti liigas endale 
eesmärgiks kogemuste hankimise.  
Loomulikult vajame ka punkte, sest viimaseks ei taha me küll tabelis langeda.” 
 
HC Kehra 
05.12. (kell 19.10) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Minski SKA 06.12. (kell 14.00) 
Kehra Spordihoone: HC Kehra – Bresti Meškovo 07.12. (kell 13.00) Kehra Spordihoone: 
HC Kehra – Minski Dinamo 
 
Sarnaselt Servitile pole Kehra saanud tänavu Balti liigas oma mängu käima.  
Nelja kohtumisega on kogutud vaid üks punkt, millega ollakse turniiritabelis 
11 meeskonna seas kümnendal kohal. 
 
„Meie seis on praegu muidu ka vilets,” ei varjanud Kehra juhendaja Jüri Lepp. 
„Erinevate hädadega maadlevad Janar Mägi, Eduard Makejev ja Risto Lepp.” 
 
Siiski ei heida Jüri Lepp meelt ning loodab tugevate valgevenelaste vastu edu. „Kui 
saame kolmest mängust kaks punkti, siis kerkime kuue parema hulka,” rehkendas ta. 
„See saab raske olema, sest käsipall on Valgevenes taas tõusuteel. Neil on seal hea 
ala arendada, kuna neid toetatakse riiklikul tasandil.” 



 
Chocolate Boys 
05.12. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Minski Dinamo 06.12. 
(kell 14.00) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Minski SKA 07.12. (kell 12.00) 
Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Bresti Meškovo 
 
Chocolate Boys on tänavust Balti liigat alustanud Eesti klubidest kõige paremini. 
Nelja mänguga on saadud neli punkti, mis annab turniiritabelis kuuenda koha. 
„Üheväravaline kaotus Riias ASK-le oleks parema õnne korral võinud meile võidu tuua,” 
meenutas Chocolate Boysi loots Ain Pinnonen. „Riihimäki Cocksi vastu esitasime 
võõrsil tõepoolest kehva partii ja saime kindla kaotuse.” 
 
Nüüd ootavad šokolaadipoisse tugevad valgevenelased, mis teeb Pinnoneni tuju 
rõõmsaks. „Kindlast tulevad rasked mängud,” ennustas ta. „Kohtumised tugevate 
meeskondadega aga arendavad. Kui peaksime kaotama hingestatud tegevusega, siis ei saa 
ma kellegi kohta ühtegi halba sõna öelda.” 
 
Pinnonen kurtis, et tal puudub meeskonna hetkeseisust täpne ülevaade. „Eestis on meil 
viimasel ajal olnud lihtsad mängud,” lausus ta. „Viimati alistasime Viljandi 14 
väravaga, kuid see ei anna ju vormist mingit ülevaadet.” 
 
Riihimäki Cocks 
05.12. (kell 18.30) Riihimäki Hall: Riihimäki Cocks – Bresti Meškovo 06.12. (kell 
16.00) Riihimäki Hall: Riihimäki Cocks – Minski Dinamo 07.12. (kell 18.00) Riihimäki 
Hall: Riihimäki Cocks – Minski SKA 
 
Balti liiga uustulnuk Cocks on viiest vastasest võitnud neli, millega juhib 
turniiritabelit. Jagu on saadud kõigist kolmest Eesti klubist, lisaks lätlaste LSPA-
st. Ainus kaotus tuli vastu võtta Riia ASK-ilt. 
 
„Tugevad vastased ootavad meid veel ees,” ei laskunud Cocksi eestlasest peatreener 
Raivo Laast eufooriasse. „Sügisel läks meil hästi, sest valmistusime hooajaks 
põhjalikult. Pealegi pole Eesti klubid hoogu üles saanud. Nüüd tahaks valgevenelaste 
vastu saada paar punkti, kuid hea mängu korral oleme võimelised ka enamaks.” 
 
Kui mullu oli Cocks Soome meistrivõistlustel ülivõimas, siis tänavu on tabelis 
võitude kõrval juba ka kaks kaotust. „Saime need tugeva treeningu pealt,” põhjendas 
Laast. „Osad meie mängijad olid sel perioodil seotud koondisega, teistega ladusime 
üldfüüsilist põhja.” 
 
Laast lisas veel, et Cocksi võtmemängijate hulka kuuluvad ka eestlased. „Kristo Järve 
on paremsisemise kohal Baltikumi üks parimaid, Antti Rogenbaumist on kasvanud 
arvestatav joonemängija,” hindas Laast. „Selge on nüüd see, et Paavo Nelke meil 
tänavu väravas ei seisa, kuigi meie oleksime seda tahtnud.” 
 
Veel kohtuvad nädalavahetusel Balti liigas: 
05.12. (kell 15.00) Granitase Hall: Kaunase Granitas-Karys – Riia ASK-AB.LV 05.12. 
(kell 19.00) Dobele Hall: Dobele Tenax – LSPA 06.12. (kell 14.00) Dobele Hall: Dobele 
Tenax – Riia ASK-AB.LV 07.12. (kell 16.00) Granitase Hall: Kaunase Granitas-Karys – 
LSPA 
 
Tänavuse Balti liiga süsteem sarnaneb mullusele. Kõigepealt peavad 11 klubi –  Põlva 
Serviti, Kehra ja Chocolate Boys Eestist, Riia ASK-AB.LV, 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. 
 
EKL-i pressiteenistus 
 


