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Eesti naiste käsipallimeistrivõistlustel toimub liidrite duell 
 
Laupäeval kohtuvad Eesti naiste käsipallimeistrivõistlustel liidrid Põlva SK/Super Attak ja SK 
Mella, kellel mõlemal on tabelis võit Reval-Spordi üle. 
 
Põlva/Super Attak ja Mella lahingud on viimastel aastatel olnud täis dramaatikat. Mullu tuli Mella 
Põlva/Super Attaki ees meistriks tänu ühele enamväravale omavahelises mängus, sama 
stsenaarium kordus ka karikavõistlustel. Kuna tänavugi võib minna väravate lugemiseks, siis 
peavad mõlemad naiskonnad maksimaalselt pingutama Reval-Spordi vastu. Avaringis sai 
Põlva/Super Attak pealinlastest jagu 12 ja Mella 11 tabamusega. 
 
Põlva SK/Super Attaki mäng ei käivitu oodatult 
 
Põlva naiskonna peatreener Maie Utt tunnistas, et võit Reval-Spordi üle ei tulnud üldsegi 
kergelt. „Esimene poolaeg oli võrdne ja puhkama mindi meie neljaväravalises eduseisus. Me ei 
saanud oma mängu kohe käima, see aga tekitas naistes ärevust. Me oleme tihtilugu just 
avapoolajal raskustes. Ei teagi milles asi, kas soojendus jätab soovida või ei suuda me 
korralikult häälestuda,“ selgitas Utt. „Mäng kulges tasavägiselt teise poolaja keskpaigani, siis 
Reval-Sport lihtsas väsis.“ 
 
Utt teab, et oma peakonkurendi Mella seljatamiseks tuleb kohe täiskäik sisse panna. „Me ei tohi 
närvitseda,“ lausus Utt ja andis vastasele hinnangu. „Väravas seisab neil lühike aga nutikas 
Marina Kažetskaja. Suurte kogemustega naiskonna aju on aga jõuline Jelena Mihailova, keda 
tuleb katta personaalselt. Peame tegutsema targalt ja rünnakud hoolikalt välja mängima. Kaitse 
pärast ma väga ei muretsegi.“ 
 
SK Mella hooaja avamäng oli rabe 
 
Mella juhendaja Ella Kungurtseva kurtis sarnaselt Utile hooaja algusele iseloomulikku rabedust. 
„Mäng Reval-Spordiga osutus ülimalt närviliseks,“ meenutas Kungurtseva. „Seetõttu tegime seal 
lubamatult palju tehnilist praaki.“ 
 
Võimalikule stsenaariumile Põlvas ei taha Kungurtseva mõelda. „Meie omavahelised mängud 
on tasavägised ja kunagi ei tea, mis rada pidi need kulgema hakkavad. Kord võidab üks, kord 
teine. Seni oleme suutnud otsustavad lahingud enda kasuks pöörata,“ lausus Kungurtseva. 
„Põlva rõhub kiirrünnakutele ning neil on head viskajad Age Utt ja Katrin Karuauk. Meie 
proovime maksvusele panna oma trumbi ehk positsioonirünnaku.“ 
 
Reval-Spordil jääb vajaka enesekindlusest 
 
Reval-Sport sai esimeses ringis kaks suurt kaotust ja imet ei oota naiskonna loots Gea 
Sootamm ka järgmistes kohtumistes. „Meil puudub eneseusk,“ tõi Sootamm välja peamise 
probleemi. „Kindlust saab ammutada mängudega, ent neid on paraku vähe. Nii pääsevadki 
konkurentide suuremad kogemused maksvusele. Aga midagi pole teha, lühikese ajaga ei muutu 
midagi.“ 
 



Ilmekaks näiteks tõi Sootamm matši Põlvaga. „Veel veerand tundi enne mängu lõppu olime taga 
neljaga, kuid siis lagunesime. Me ei jõudnud enam rünnakutelt tagasi, tegime palju pallikaotusi 
ja see avaldas mõju kaitsele. Need apsud olidki tingitud eeskätt nõrgast psüühikast,“ analüüsis 
Sootamm. „Vead aga tulevad sisse, sest meie naiste treenitus on erinev. Osad harjutavad 
rohkem, teised vähem. Nii ei leia me väljakul ladusat koostööd.“ 
 
Ajakava ja tulemused: 
12.02. (kell 17.45) Kristiine Sport: Reval-Sport – Põlva SK/Super Attak 19:31 (11:14) 
17.02. (kell 19.15) Kristiine Sport: SK Mella – Reval-Sport 28:17 (16:9) 
27.02. (kell 13.00) Mesikäpa Hall: Põlva SK/Super Attak – SK Mella 
13.03. (kell 14.00) Mesikäpa Hall: Põlva SK/Super Attak – Reval-Sport 
19.03. (kell 17.45) Kristiine Sport: SK Mella – Põlva SK/Super Attak 
24.03. (kell 19.15) Kristiine Sport: Reval-Sport – SK Mella 
 
Tabeliseis: 1. Põlva SK/Super Attak 2 (1-st mängust), 2. SK Mella 2 (1), 3. Reval-Sport 0 (2) 
punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Age Utt (Põlva SK/Super Attak) 10, Liina Menson (Reval-Sport) 9, Sofia 
Talalai (SK Mella) 8, Liia Konks (Põlva SK/Super Attak) 8, Mari Pihelgas (Reval-Sport) 7, Katrin 
Karuauk (Põlva SK/Super Attak) 7 tabamust. 
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