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Eesti U18 noormeeste käsipallikoondis sihib kohta EM-finaalturniiril 
 
Eesti kuni 18-aastaste noormeeste käsipallikoondis osaleb sel nädalavahetusel Växjös 
toimuval EM-valikturniiril, kus tuleb kohtuda võõrustaja Rootsi, Sloveenia ja Moldovaga. 
Augustis Montenegros toimuvale finaalturniirile pääseb kaks paremat riiki. 
 
Eesti koondise peatreener Kalmer Mustingu sõnul ei tea ta vastastest kuigi palju, kuid sihiks 
on ta seadnud pääsu finaalturniirile. „Madalamate eesmärkidega pole mõtet mängima 
minnagi,“ lausus maksimalist Musting. „Favoriidiks pean Rootsit, kellega kohtume kohe 
turniiri avapäeval. See on hea, sest nii saame oma silmaga näha Sloveenia ja Moldova taset.“ 
 
Musting on meeskonna tuumiku moodustanud Põlva Käsipalliklubi ja Viljandi HC 
mängijatest, liidrirolli peaks enda õlule võtma Chocolate Boysi Eesti meeste meistrivõistlustel 
hõbedale aidanud Uku-Tanel Laast. „Uku-Tanel on hea viske ja sööduoskusega ning 
suurepärase väljakunägemisega mitmekülgne mängija,“ iseloomustas Musting hoolealust. 
„Tal on juba praegu hea füüsis ja tugevad liidriomadused. Seetõttu ennustan Laastule helget 
tulevikku.“ 
 
Hooaja kõige tähtsamate matšide eel osales Eesti eelmisel nädalavahetusel Lätis toimunud 
turniiril, kus alistati Soome 30:21, Luksemburg 33:21 ja lõunanaabrite esindus 43:36. Musting 
oleks tahtnud aga rohkem treeningkohtumisi pidada. „Näiteks Soomele oli mäng Eestiga 
lühikese aja jooksul juba kolmeteistkümnes,“ arvutas ta. „Mingi pildi meeskondade tasemest 
annab ehk fakt, et Soome kaotas kõik need kohtumised.“ 
 
Mustingu sõnul on Eesti noorte trumbiks kiirus ja võimsus, kuid kui kaugele see viib, seda ta 
ei hakanud ennustama. „Kuna oleme vähe koos treeninud, siis jätab kokkumäng ning kaitse 
pisut soovida,“ ütles loots. „Rünnakul meil probleeme pole. Osad mehed on ligi 195 
sentimeetrit pikad, nendega saab vastastel raske olema. Halb on aga see, et meil pole 
vasakukäelist viskajat.“ Musting lisas, et Laastu kõrval sõltub Eesti edu eeskätt Priit Jõksist, 
Ardo Punast, Kristjan Koovitist ja väravavaht Rasmus Otsast. 
 
Ka Eesti meeste koondist juhendav Musting on varemgi noori treeninud ja teinud seda 
edukalt. Eelmisel aastal viis põlvalane kuni 21-aastaste meeskonna juunioride MM-
finaalturniirile, kus saadi 12. koht. Kas praegune noortetiim saavutab sama, seda Musting ei 
osanud öelda. „Eelmise meeskonna vaieldamatu liider oli Mait Patrail, praegune koondis on 
see-eest ühtlasem ja võimsam,“ analüüsis ta. „Palju sõltub sellest, kas jõuame mõnele 
suurturniirile või mitte. Tähtsad mängud arendavad noori rohkem kui kogu ülejäänud hooaeg 
kokku. Lisaks on sellistel turniiridel hea võimalus agentidele silma jääda. Nii sattusid omal 
ajal välismaa klubide huviorbiiti Patrail, Kaupo Liiva ja Dener Jaanimaa.“ 
 
U18 EM-valikturniiri 3. grupi ajakava (Växjö, Rootsi): 
21.05. (kell 19.00*) Sloveenia – Moldova 
21.05. (kell 21.15) Rootsi – Eesti 
22.05. (kell 16.00) Eesti – Sloveenia 
22.05. (kell 18.15) Moldova – Rootsi 
23.05. (kell 12.00) Eesti – Moldova 



23.05. (kell 14.15) Rootsi – Sloveenia 
* - mängude algused Eesti aja järgi. 
 
Eesti koondise koosseis: 
Mikk Aasmaa (HC Kehra), Kristjan Koovit, Rasmus Ots, Taavi Kalvi (kõik Viljandi HC), 
Tõnu Jõks, Harri Oberg, Risto Salla, Ardo Puna, Indrek Neeme, Priit Jõks, Kristen-Mikk 
Vidrik (kõik Põlva Käsipalliklubi), Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys), Kristjan Kangro 
(Viimsi HC), Mattis Rätsep (Spordiklubi Reval-Sport), Indrek Napsep (Aruküla), Siimo 
Tänavots (Spordiklubi Tapa). Peatreener Kalmer Musting, treener Ain Pinnonen. 
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