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Käsipalli Balti liigas tehakse algust teise ringi mängudega 
 
Käsipalli Balti liigas peetakse sel nädalal teise ringi esimesed voorud, kus leedulased sõidavad 
külla eestlastele ja soomlastele. Lisaks kohtuvad omavahel lätlased. 
 
Teise ringi esimesel nädalavahetusel teevad Leedu klubid Klaipeda Zemaitijos Dragunas ning 
Vilniuse VHC Sviesa ringreisi Eestis ja Soomes. Tiitlikaitsja Põlva Serviti on leedulastega korra 
juba võõrsil kohtunud, kui Sviesa alistati 34:30 ja Dragunasele kaotati 24:26. HC Kehra/Horizon 
Pulp&Paperil on senistest matšidest leedulastega ette näidata üks punkt, kui võõrsil tehti 25:25 
viik Sviesaga, Dragunase ees pidi Eesti meistrivõistluste tabelijuht aga kapituleeruma 
tulemusega 26:28. Soome meister Riihimäki Cocks naasis septembrikuiselt Leedu turneelt kahe 
punktiga, kui võitis 31:21 Sviesa ja kaotas 29:36 Dragunasele. 
 
Leedulasi ootab ees pikk reis Eestisse ja Soome 
 
Valitsev Leedu meister Zemaitijos Dragunas alistas avaringis kõik selle nädala vastased. 
„Tabeliseis on küll hea, ent nüüd ootab meid ees raske ringreis, kust tahaksime kasvõi kahte 
punkti saada,“ lausus Balti liiga liidri Zemaitijos Dragunase peatreener Arturas Juškenas. 
„Meeskonna hetkevorm pole aga kõige parem, sest mänge on palju olnud. Eelmisel nädalal 
pidasime euromatše Norra tippklubi Elverumiga, kellele kaotasime mõlemal korral. Meie 
ebastabiilsusest annab märku fakt, et kodus esitasime nigela partii, võõrsil aga korraliku.“ 
 
Juškenase sõnul loodetakse Balti liigas pääseda nelja parema hulka ehk finaalturniirile. 
„Põhihooaja viimased mängud peame kodus, mis annab meile teiste ees kerge eelise,“ arutles 
Juškenas. „Balti liiga on meie jaoks oluline, sest saame siit häid mänge. Enne hooaja algust ma 
ei oodanud, et meeskonnal nii hästi läheb, sest Eestis on profiklubid, meie koosseis koosneb 
aga noortest mängumeestest. Kuid nüüd oleme paljuski ennast just selle turniiri lainele viinud ja 
teinud plaane tulevaks hooajaks. Seetõttu oleme Leedu liigas paratamatult järele andnud ja 
saanud paar üllatuskaotust. Aga play-off on alles kevadel ja seega pole me ka kodus veel 
midagi kaotanud.“ 
 
Liigas kolmandat kohta hoidva Sviesa juhendaja Evaldas Lipinskase meelest on just eelolev 
nädalavahetus tabeliseisu osas otsustav. „Meil saab väga raske olema, sest tegemist on pika 
reisiga,“ tunnistas Lipinskas. „Avaringis võtsime kodus meid ees ootavalt kolmikult ühe punkti, 
nüüd tahaks ka mõne võidu saada. Seetõttu peame väljakul tegutsema veatult, sest eksimusi 
sel tasemel ei andestata.“ 
 
Tänavustel Leedu meistrivõistlustel liidrikohta hoidev Sviesa panustab sel hooajal eelkõige 
kodusele sarjale. „Meil on noor koosseis, seega rihime medalit Leedus ja hangime Baltikumis 
kogemusi,“ rääkis Lipinskas. „Tuleval hooajal tahame kindlasti ka Balti liigas kõige kõrgemas 
konkurentsis olla.“ 
 
Eesti klubid vajavad hädasti punktilisa 
 
Eesti meeskonnad Serviti ja Kehra asuvad turniiritabelis play-offi piirimail. Kuna tahapoole 
jäävad vaid lätlased, siis selle nädalavahetuse matšid leedulastega on olulise tähtsusega. 
 



„Me võtsime avaringi mängud leedulaste vastu linti ja nüüd teame neist rohkem,“ kommenteeris 
Serviti loots Kalmer Musting. „Klaipeda on võimas, Vilniuse nõrkuseks võib pidada tagamehi. 
Tegemist on kiiret käsipalli viljelevate meeskondadega, kes harrastavad aktiivset kaitset. Kuna 
leedulasi on alati iseloomustanud jõuline stiil, siis palju sõltub kohtunikest.“ 
 
Musting lisas, et tabeli neljas koht teda ei rahulda. „Me pole oma taset näidanud,“ analüüsis ta. 
„Praeguseks oleme pidanud vaid kaks kodumängu lätlaste vastu, ent need sattusid meie 
mõõnaperioodi, kui võitlesime vigastustega. Viimased kohtumised on aga näidanud, et oleme 
tõusuteel ja läheme nüüd punktilisa noppima.“ 
 
Kehra jaoks on graafik tihe olnud, sest möödunud nädalavahetusel peeti euromänge, kus 
kaotati kahel korral FIF Kopenhaagenile. Seetõttu on Eesti liiga liidri võidunälg suur, lisaks ei 
luba komistamisi ka tabeliseis. „Võite on väga vaja, sest esmaseks eesmärgiks on meil seatud 
pääs play-offi,“ lausus Kehra peatreener Jüri Lepp ja iseloomustas vastaseid: „Leedu 
võistkonnad on hasartsed, agressiivsed ja võitluslikud ning koosnevad noortest 
mängumeestest.“ 
 
Lepa sõnul oli neil juba Leedus võimalus võtta neljast punktist rohkem kui üks. „Klaipedas said 
määravaks koduseinad, Vilniuses olid kõik kaardid meie endi käes, kuid mängisime oma 
võimalused ise maha,“ ohkas Lepp. „Oleme viimasel ajal palju mänge kehva lõpuga ära andnud, 
sest meeskonnal puuduvad kogemused.“ 
 
Cocks kohtub liidrite duellis Klaipedaga, lätlased aga omavahel 
 
Liigas liidrikohta jagav Cocks on oma tänavuse ainsa kaotuse saanud praeguselt põhirivaalilt 
Zemaitijos Dragunaselt, kellega teistkordselt kohtutakse sel pühapäeval, sest päev varem 
võõrustatakse Sviesat. Meeskonna juhendaja Raivo Laastu sõnul pole head tabeliseisu vaja 
ülemäära tähtsustada. „Liiga tase on ühtlane,“ hindas Laast. „Mängud on olnud tasavägised ja 
olulist rolli etendanud vigastused, seda eeskätt Serviti ja Läti klubide puhul.“ 
 
Laast ei oota matšidest Sviesa ja Zemaitijos Dragunase vastu kergeid jalutuskäike. „Dragunas 
on tagant terav, Sviesa aga mitte. Seega sobib Sviesa meile paremini,“ võrdles Laast vastaseid 
ja kirjeldas Cocksi seisu: „Kuna meie üks liidreid Teemu Tamminen on pikalt vigastusega 
rivistusest väljas olnud, siis oleme hakanud kollektiivsemalt tegutsema. Tõsi, Kristo Järve viskab 
nüüd rohkem väravaid, kuid ka varem oli ta heade söötudega mees omal kohal. Kristo puhul on 
tegemist mitmekülgse mängijaga.“ 
 
Teise ringi avamängus on juba kolmapäeval vastamisi Läti klubid Dobele Tenax ja Riia LSPA, 
kes hoiavad turniiritabelis kahte viimast kohta. Valitseval Läti meistril LSPA-l on hetkel koos neli 
ja Tenaxil null punkti. 
 
Avaringis said riialased kodus küll 40:30 võidu, kuid Läti meistrivõistluste tänavuses esimeses 
mõõduvõtus saatis edu Tenaxit. LSPA juhendaja Andris Molotanovsi meelest on sellel omad 
objektiivsed põhjused. „Mõni päev varem olime Riia liigas Dobelest üle 15 väravaga ja see 
uinutas,“ pildus Molotanovs hoolealuste suhtumisse kriitikanooli. „Seekordseks mänguks oleme 
valmis, sest sportlik vorm pole laita ja pealegi on meil eesmärgiks seatud pääs play-offi. Mullu 
saime kokkuvõttes kolmanda koha, nüüd ei tahaks kehvemini esineda.“ 
 
Seni nullil oleva Tenaxi klubi presidendi Ivars Zarinsi meelest on nende rong juba läinud. 
„Oleme kogu hooaja võidelnud vigastustega. Kõik algas esimestes kohtumistes 
Eestis,“ meenutas Zarins septembrikuiseid sündmusi. „Meil on siiani viis tugevat mängumeest 



puudu, kuid võitluseta ei kavatse me alla anda. Kuna Balti liigas meil edulootusi pole, siis 
keskendume Läti meistrivõistlustele, kus oleme saanud vaid ühe kaotuse Riia ASK-lt ja sedagi 
traumade tõttu.“ 
 
Ajakava: 
01.12. (kell 19.00) Dobele: Dobele Tenax – Riia LSPA 
03.12. (kell 19.00) Põlva: Põlva Serviti – Klaipeda Zemaitijos Dragunas 
03.12. (kell 19.00) Kehra: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Vilniuse VHC Sviesa 
04.12. (kell 16.00) Kehra: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Klaipeda Zemaitijos Dragunas 
04.12. (kell 16.00) Riihimäki: Riihimäki Cocks – Vilniuse VHC Sviesa 
05.12. (kell 14.00) Riihimäki: Riihimäki Cocks – Klaipeda Zemaitijos Dragunas 
05.12. (kell 17.00) Põlva: Põlva Serviti – Vilniuse VHC Sviesa 
 
Tabeliseis 6. vooru järel: Klaipeda Zemaitijos Dragunas 10, Riihimäki Cocks 10, Vilniuse VHC 
Sviesa 7, Põlva Serviti 6, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 5, Riia LSPA 4, Dobele Tenax 0 punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Kristo Järve (Riihimäki Cocks) 43, Andrei Ternovõi (Põlva Serviti) 42, 
Vaidas Trainavicius (Vilniuse VHC Sviesa) 41, Janis Selge (Põlva Serviti) 39, Oskars Arajs (Riia 
LSPA) 33, Olev Eensalu (HC Kehra/Horizon&Pulp Paper) 33, Artis Kurmens (Riia LSPA) 32, 
Remigijus Vaicikauskas (Klaipeda Zemaitijos Dragunas) 32, Kaupo Liiva (HC Kehra/Horizon 
Pulp&Paper) 27, Martynas Zala (Vilniuse VHC Sviesa) 26, Roman Glinkin (HC Kehra/Horizon 
Pulp&Paper) 26, Karolis Stropus (Klaipeda Zemaitijos Dragunas) 26 väravat. 
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