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Käsipallikoondise juhendaja Kalmer Musting EM-valiktsükli eel: tööd jagub küllaga 
 
2012. aasta Euroopa käsipallimeistrivõistluste esimeseks kvalifikatsiooniturniiriks valmistuv 
Eesti koondis pidas kontrollmängud Soomega, millest saadi võit ja viik. Selle nädala keskel 
kohtutakse võõrsil Lätiga ja siis sõidetakse valikmängudele Londonisse. 
 
Maikuu viimasel päeval Kauniainenis toimunud esimene mõõduvõtt kulges Eesti taktikepi all. 
Poolajaks juhiti 15:12 ja lõpuks võeti kindel 32:24 võit. Meeskonna resultatiivseim oli Janar 
Mägi seitsme tabamusega. Päev hiljem samas kohas aset leidnud teine matš kulges märksa 
pingelisemalt. Puhkama mindi küll eestlaste 13:11 dikteerimisel, ent lõpuvile fikseeris 27:27 
viigi. Kohtumise parimaks osutus vahetult enne mängu koondisega liitunud Mait Patrail 
kümne tabamusega. 
 
Eesti koondise peatreeneri Kalmer Mustingu hinnangul räägivad numbrid meeskonna 
hetkeseisust selget keelt. „Paanikaks pole põhjust, ent väike ärevus on sees. Igatahes tööd 
jagub küllaga,“ viitas Musting meeste kõikuvale vormile ning tõi välja peamised kitsaskohad. 
„Teine mäng läks pallikaotuste nahka, lisaks loodeti liiga palju Patrailile. Soomlased võtsid 
Maitu personaalselt ja nii tekkisid meil probleemid. Lisaks sellele ei toiminud kaitse ning 
kiirrünnakud piisavalt hästi.“ 
 
Mustingule valmistab peavalu ka meeste erinev treenituse tase, mis on tingitud hooaja lõpust. 
„Patrail liitus koondisega euromängude järel ning temaga probleeme ei ole. Heas 
konditsioonis on ka Martin Johannson ja Risto Lepp, sest mängud Kreekas ning Saksamaal 
alles lõppesid,“ loetles Musting. „Aga teiste seis pole niivõrd kiita. Eestis, Soomes ja Rootsis 
pandi hooajale punkt juba mai alguses ning Marius Aleksejev ja Kaupo Liiva saabusid 
koondise laagrisse otse Meistrite liiga finaalturniirilt, mida nad käisid oma senise klubi Thuni 
Wackeriga vaatamas.“ 
 
Marius Lepal opereeriti jalga, Valdar Noodlat vaevab õlavigastus 
 
Eestlased peavad eelseisval EM-valikturniiril hakkama saama Marius Lepata, kes käis hiljuti 
jalaoperatsioonil. „Marius on hindamatu mees kaitses. Rünnakul saavad aga Martin 
Johannson ja Jaan Kauge tema asemel igati hästi hakkama,“ lahkas Musting. „Õnneks on meil 
viimase aastaga joonemängijate seis paranenud. Näiteks veel eelmisel kevadel valitses 
meeskonnas Islandil paanika, kuidas Mariuseta hakkama saada, kuid praegu me sellel teemal 
muretsema ei pea. Seda kinnitas ka hiljuti Klaipedas toimunud turniir, millest Marius samuti 
eemale jäi.“ 
 
Soomes tekkisid Mustingul aga uued probleemid, sest esimeses kontrollkohtumises vigastas 
õlga Valdar Noodla, kelle sõit Londonisse sattus nüüd küsimärgi alla. Parimas seisus pole ka 
Eesti koondise teine mängujuht Risto Lepp, kes on pool hooaega vaevelnud traumade küüsis. 
„Risto teipis end eelmisel nädalal laagris hoolikalt, kuid mänguvorm pole tal õnneks laita,“ 
hindas Musting hoolealuse olukorda. „Ta andis briljantseid sööte, ent paraku jäi jõust vajaka.“ 
 
Kuidas saada koos toimima raskekahurid Patrail ja Mägi? 
 



Valikturniiri eel seisab Musting silmitsi küsimusega, kuidas rakendada väljakul samaaegselt 
viskekahureid Patraili ja Mäge. Mängud Soomes sellele vastust ei andnud. Avakohtumises oli 
resultatiivseim Mägi, teises aga Patrail. Esimeses matšis Patrail ei osalenud, teises sai 
väsimust kurtnud Mägi jällegi vähe mänguaega. Mõlemad tegutsevad vasaksisemise 
positsioonil, kuid meeste taset arvestades, kuuluvad nad mõlemad algrivistusse. Nii on 
Musting universaalset Patraili kasutanud aeg-ajalt mängujuhina. „Patraili ja Mägi sulatamine 
ühtseks löögirusikaks pole kuigi lihtne ülesanne,“ ei varjanud koondise loots. „Selle 
küsimusega aga oleme kokku puutunud varemgi.“ 
 
Musting saab enne väljalendu Londonisse veel atra seada kohtumistes Lätiga, mis toimuvad 
meie lõunanaabrite juures 4. ja 5. juunil. „Soome vastu jagasime mänguaega võrdselt ja nii 
teeme ka Lätis,“ ütles Musting. „Lihvida tuleb pea igat liini, sest praegu olen täiesti rahul vaid 
väravavahtide Aleksejevi ja Eston Varuski esitustega.“ 
 
Valikturniiri teise ringi pääseb vaid võitja 
 
10.-12. juunini Londonis toimuval EM-valikturniiril on Eesti vastasteks Bulgaaria, 
Suurbritannia ja Küpros. Talve MM-valikturniiril maitsesid sellest nelikust võidurõõmu Eesti 
ja Küpros. Seejuures alistasid saareriigi käsipallurid üheväravalise paremusega Valgevene. 
Bulgaaria ja Suurbritannia aga rahuldusid suurte kaotustega. Siiski on Soome ees 14 väravaga 
kapituleerunud britid teinud edusamme, sest mai lõpus saadi ligi nelja-aastase pausi järel võit, 
kui kontrollkohtumises alistati võõrsil 26:24 Belgia. Tõsi, teine mäng kaotati koguni 22:36 
revanši. 
 
Kvalifikatsioonigrupist pääseb edasi vaid võitja, keda ootab ees kaheringiline turniir Ungari, 
Makedoonia ning Bosnia ja Hertsegoviinaga. Mängud toimuvad tänavu sügisel ja tuleva aasta 
kevadel. EM-finaalturniirile Serbiasse pääseb grupi kaks paremat meeskonda. 
 
2012. aasta EM-valikturniir, 1. kvalifikatsiooniringi A-grupp: 
10.06. (kell 16.30*) Eesti – Bulgaaria 
10.06. (kell 20.30) Küpros – Suurbritannia 
11.06. (kell 16.30) Bulgaaria – Küpros 
11.06. (kell 20.30) Suurbritannia – Eesti 
12.06. (kell 14.00) Eesti – Küpros 
12.06. (kell 17.30) Bulgaaria – Suurbritannia 
* - mängude algused Eesti aja järgi. 
 
Eesti koondise kandidaadid: 
Kaupo Liiva (Thuni Wacker, Šveits), Kristjan Muuga (Põlva Serviti), Jürgen Rooba 
(Chocolate Boys), Mait Patrail (Schaffhauseni Kadetten, Šveits), Janar Mägi (HC Kehra), 
Valdar Noodla (Riihimäki Cocks, Soome), Mario Karuse (Serviti), Risto Lepp (Bernburgi 
Anhalt, Saksamaa), Dener Jaanimaa (LIF Lindesberg, Rootsi), Sten-Erik Lepp (Chocolate 
Boys), Raido Peedomaa (Serviti), Mikk Pinnonen (Chocolate Boys), Siivo Sokk (Serviti), 
Jaan Kauge (Kehra), Martin Johannson (Veroia Filippos, Kreeka), Marius Aleksejev 
(Wacker), Eston Varusk, Denis Lõokene (mõlemad Serviti). Peatreener Kalmer Musting ning 
treenerid Ain Pinnonen ja Paavo Nelke. 
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