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Eesti käsipallikoondis ei kavatse Luksemburgis kaarte avada 
 
Eesti käsipallikoondis peab enne jaanuari keskel Belgias toimuvat 2011. aasta MM-
valikturniiri neli kontrollkohtumist. 4. ja 5. jaanuaril võetakse võõrsil mõõtu Luksemburgilt, 
nädal hiljem mängitakse Põlvas Läti ning Soomega. 
 
Kohtumiste vahepeal valmistub koondis aasta kõige olulisemaks turniiriks kodus. Praeguseks 
on seljataga kaks laagrit Viimsis ja ees ootavad kogunemised Põlvas. 
 
Duellid Luksemburgiga oli sunnitud käik 
 
Kuna Eesti vastasteks valikturniiril on 14. ja 15. jaanuaril Hasseltis Belgia ning Holland, siis 
koondise peatreener Kalmer Musting Luksemburgis kõiki kaarte ei ava. „Kindlasti tulevad 
Belgia ja Hollandi koondiste esindajad meid sinna filmima,“ ennustas Musting. „Seetõttu me 
oma peamisi liikumisi seal ei tee. Kohtumised on aga meile ikkagi olulised. Sõidame 
Luksemburgi 17 mehega, et igal positsioonil katsetada erinevaid variante.“ 
 
Mustingu sõnul pidid eestlased kontrollkohtumisteks valima Belgia ja Hollandi naabri 
Luksemburgi, sest suurriikidel olid plaanid ammu tehtud. „Me otsisime kogu septembri ja 
oktoobri endale vastaseid. Karm reaalsus on aga see, et tugevad meeskonnad ja naabrid 
mängivad omavahel ning meil pole häid sparringupartnereid kerge leida,“ selgitas Musting. 
„Näiteks Leedu kohtub Valgevenega ja Ukraina Poolaga. Meil on paraku seis keerulisem. 
Soome on tasemelt alla liikumas ja lätlastel polnud sügisel plaane paika pandud. Algul 
leppisime Soomega kokku kaks mängu, sest neilgi pole vastaseid kuskilt võtta. Lõpuks 
ärkasid ka lätlased üles ja nii loovutasime ühe enda matši Soomega neile. Seetõttu oli meil 
kerge mängupaiga suhtes oma tahtmist peale suruda. Kohtume mõlema vastasega Põlvas, kus 
valmistume MM-valikturniiriks. Ka Läti ja Soome mängivad omavahel Põlvas.“ 
 
Risto Leppa vaevab vigastus, Liivat ja Mägit palavik 
 
Eesti koondis pidas viimase maavõistluse läinud aasta 21. juunil, kui EM-valikturniiril tehti 
Põlvas 25:25 viik Pekingi olümpiahõbeda Islandiga. Kahe hooaja vahel on aga kogu koondise 
põhituumik siirdunud mängima välismaale ning seetõttu puudub Mustingul meeste 
hetkeseisust täpne ülevaade. „Esmapilgul näen suurimat edasiminekut Kaupo Liiva puhul. Ta 
on Šveitsis muutunud füüsiliselt võimsamaks ja enesekindlamaks. Arenenud on ka mehe 
vise,“ kirjeldas Musting pärast esimesi treeninguid Viimsis. „Selget arengut on märgata ka 
väravavaht Marius Aleksejevi puhul.“ 
 
Mustingu hinnangul on heas seisus teisedki mehed, kuid mitte veel oma parimas 
konditsioonis. Teiste seas on hoogu kogumas meeskonna liider Mait Patrail, kelle seisundit 
hindas peatreener heaks. „Selleks ju laagrid ja kontrollmängud ongi, et koostööd lihvida,“ 
teatas Musting. „Praegu on tööd tehtud kõvasti ning meeskonnas juba näha esimesi väsimuse 
tundemärke. Nüüd ongi tähtis reguleerida koormust nii, et olla tippvormis jaanuari keskel 
valikmängudes. Kuna aega on veel piisavalt, siis teeme Luksemburgis näiteks ka hommikuti 
trenni. Sõprusmatšidest saab meie jaoks olema kõige olulisem duell Lätiga, mis peab andma 
tiimile viimase lihvi.“ 



 
Mustingule teeb kaks nädalat enne valikmänge muret Risto Lepa õlavigastus, väiksemaid 
probleeme on teistelgi. „Ristot kasutan Luksemburgis ühes mängus,“ avalikustas Musting. 
„Enne väljalendu kerkis palavik Liival ja Janar Mägil. Siiski on ka nemad meeskonnaga 
kaasas.“ 
 
Märksa paremas seisus on aga ammu põlvehädadega maadlev Marius Lepp. „Marius on 
meelestatult võitluslikult,“ võttis Musting Hispaania liigas palliva joonemängija hetkeseisu 
ühe lausega kokku. „Mees on osalenud regulaarselt treeningutel ja ei kurda millegi üle.“ 
 
Eesti koondise tegevuskava: 
04.01. (kell 20.00*) kontrollmäng Luksemburg – Eesti 
05.01. (kell 20.00) kontrollmäng Luksemburg – Eesti 
08.01. treeningud Põlvas 
09.01. (kell 19.00) kontrollmäng Põlvas Eesti – Soome 
10.01. (kell 11.30) kontrollmäng Põlvas Soome – Läti 
11.01. (kell 17.00) kontrollmäng Põlvas Läti – Eesti 
12.01. treeningud Põlvas 
15.01. (kell 21.00) MM-valikmäng Hasseltis Belgia – Eesti 
16.01. (kell 18.00) MM-valikmäng Hasseltis Holland – Eesti 
17.01. (kell 16.00) MM-valikmäng Hasseltis Belgia – Holland 
* - mängude algused Eesti aja järgi. 
 
Eesti koondise koosseis Luksemburgis: 
väravavahid: Marius Aleksejev, Denis Lõokene 
paremääremängijad: Kaupo Liiva, Kristjan Muuga 
paremsisemised: Dener Jaanimaa, Sten Toomla 
mängujuhid: Risto Lepp, Mario Karuse, Valdar Noodla 
vasaksisemised: Mait Patrail, Janar Mägi 
vasakääremängijad: Raido Peedomaa, Siivo Sokk, Mikk Pinnonen 
joonemängijad: Marius Lepp, Martin Johannson, Jaan Kauge 
peatreener: Kalmer Musting, treenerid: Ain Pinnonen ja Paavo Nelke. 
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