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Eesti käsipalliklubid vajavad Balti liigas hädasti punktilisa 
 
Sel nädalal peetakse meeste käsipalli Balti liigas kolm vooru. Tiitlikaitsja 
Põlva Serviti mängib võõrsil, Kehra, Chocolate Boys ja Riihimäki Cocks kodus. 
Veel on järgmisel nädalal Kiilis omavahel vastamisi Kehra ning Chocolate Boys. 
 
Tabeliseis: 1. Meškovi-nimeline Bresti Käsipalliklubi (BLR) 19 (11-st mängust), 
2. Minski Dinamo (BLR) 17 (10), 3. Riia ASK-AB.LV (LAT) 14 (10), 4. Riihimäki 
Cocks (FIN) 14 (10), 5. Minski SKA (BLR) 12 (10), 6. Kaunase Granitas-Karys (LIT) 
10 (11), 7. Chocolate Boys (EST) 8 (9), 8. Põlva Serviti (EST) 7 (10), 9. Kehra 
(EST) 5 (9), 10. Riia LSPA (LAT) 2 (10), 11.  
Dobele Tenax (LAT) 2 (10) punkti. 
 
Põlva Serviti 
16.01. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Põlva Serviti 17.01. (kell 
14.00) Riihimäki Spordihall: Riihimäki Cocks – Põlva Serviti 18.01. (kell 12.00) 
Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Põlva Serviti 
 
Vahepeal kolm võitu järjest saanud Serviti on kaotanud viimased neli mängu, kui 
võõrsil alistuti 28:38 Brestile, 23:35 Minski SKA-le, 24:31 Minski Dinamole ja 
24:38 Riia ASK-AB.LV meeskonnale. 
 
Serviti graafik on sel nädalal tihe, sest pidada tuleb koguni viis kohtumist, 
millest neli võõrsil. „Õnneks on need meil Balti liigas viimased mängud võõrsil,” 
loetles Serviti peatreener Kalmer Musting. „Siis ootab meid seitse matši Põlvas.” 
 
Neli suurt kaotust järjest saanud Serviti hetkel play-offi kohta tagava kuue 
parema meeskonna seas ei ole. „Riias tegime ASK-i vastu üleliia palju 
pallikaotusi, mis ei ole meile üldse iseloomulik. Tihtilugu ei saanud me palli 
väravasse isegi kuuelt meetrilt ja vastane pääses nii kiirrünnakusse,”  
analüüsis Musting. „See näitab, et tiim pole leidnud väljakul ühist keelt.  
Põhjus on lihtne, sest oleme pikka aega võidelnud vigastustega. Näiteks Kristjan 
Muuga ja Raido Peedomaa on nüüd küll rivis, kuid arusaadavalt pole meeste vahel 
veel klappi tekkinud ning ka mängupausist tingituna esineb neil palju praaki. 
Nüüd on meil palju kohtumisi järjest ning koostöö lihvimiseks on see ainult hea. 
Tihe graafik sööb mehi füüsiliselt, seega loodame, et kõik jäävad terveks. Uued 
vigastused mõjuksid meile laastavalt,” lisas Musting ja mainis, et kerge 
vigastuse kiuste on taas rivis Maksim Butenko. 
 
Lisaks Servitile ei mahu ka Kehra ja Chocolate Boys hetkel kuue parema hulka. 
„Praegu tundub, et eestlased ning Granitas võitlevad viimase play- offi pääsme 
eest,” lahkas Musting. „Seegi ei pruugi mingit edu tagada, sest veerandfinaalis 
võib vastu tulla mõni Valgevene klubi, ent nemad on sel hooajal heas hoos.” 
 
HC Kehra 
16.01. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Põlva Serviti 17.01. (kell 
14.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Riia ASK-AB.LV 18.01. (kell 14.00) Kehra 



Spordihoone: HC Kehra – Riia LSPA 23.01. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: 
Chocolate Boys – HC Kehra 
 
2006. aasta tšempion Kehra avas eelmise aasta lõpus tänavuse võiduarve, kui oli 
võõrsil 33:30 parem Kaunase Granitas-Karysest ja 33:27 Dobele Tenaxist ning 
kerkis sellega viimaselt kohalt kahe positsiooni võrra üheksandaks. 
 
Sel hooajal turniiritabeli lõpus virelev Kehra pole kaotanud lootust kuue parema 
hulka jõudmiseks. „Võtame mängu korraga,” lausus kehralaste juhendaja Jüri Lepp. 
„Kuna meie pink on tänavu lühike, siis ei suuda me mitmel rindel ühtviisi tugevad 
olla. Oleme endale peaeesmärgiks seadnud eduka esinemise Eesti 
meistrivõistlustel, Balti liigale me praegu väga ei panusta.” 
 
Kehra sai pärast ligi kuu aja pikkust puhkepausi aasta esimese võidu, kui nuhtles 
Eesti meistrivõistlustel 40:24 Tallinna Käsipallikooli. „Meie mängupilt on 
normaalne, paljud asjad teevad lausa rõõmu,” hõiskas Lepp, kuid lisas 
salapäraselt: „mis need rõõmutegurid on, seda ma ei ütle. Konkurendid ju loevad 
ka lehti.” 
 
Lepp teatas veel, et seekord ei saa neid aidata üks meeskonna liidreid Janar 
Mägi, kes taastub alles vigastusest. 
 
Chocolate Boys 
16.01. (kell 19.10) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Riia ASK-AB.LV 
17.01. (kell 14.00) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Riia LSPA 18.01. 
(kell 12.00) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Põlva Serviti 23.01. (kell 
18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – HC Kehra 
 
Chocolate Boys sai 2008. aasta viimastes mängudes võõrsil võidu ja kaotuse.  
Kaunase Granitas-Karysele jäädi alla 21:29, kuid Dobele Tenax alistati 30:20. 
 
Chocolate Boysi loots Ain Pinnonen usub, et meeskond on võimeline alistama 
nädalavahetusel kõik vastased. „Vaja on oma kaitse pidama saama, lisaks peab pika 
hooaja käigus hakkama rolli mängima meie pikk pink,” tõi Pinnonen välja edu 
alused ja hindas selle nädala ilmselt raskeimat vastast Riia ASK- d. „Nende 
trumpideks on aktiivne kaitse, kiirus ja noorus,” mõtiskles Pinnonen. „Me 
peaksime nende vastu minema oma parimas rivistuses, sest tagasi on ka 
pisitraumast taastunud Valdar Noodla.” 
 
Riihimäki Cocks 
16.01. (kell 18.30) Riihimäki Spordihall: Riihimäki Cocks – Riia LSPA 17.01. 
(kell 14.00) Riihimäki Spordihall: Riihimäki Cocks – Põlva Serviti 18.01. (kell 
17.00) Riihimäki Spordihall: Riihimäki Cocks – Riia ASK-AB.LV 
 
Cocks esines eelmise aasta lõpus vastase väljakul sarnaselt šokolaadipoistele. 
Kaunase Granitas-Karysele kaotati 23:33 ja Dobele Tenax alistati 32:25. 
 
Turniiritabeli neljas Cocks on püsinud tipu lähedal kogu hooaja, kuid meeskonna 
eestlasest peatreener Raivo Laast hoiab madalat profiili. „Esimene ring õnnestus 
meil hästi, kuid alles nüüd läheb tõsiseks võitluseks,”  
ennustas ta. „Liiga on tänavu ühtlane ning alahinnata ei saa isegi viimastel 
kohtadel olevaid LSPA-d ja Tenaxit. Võrdsete meeskondade puhul loeb häälestatus 



ja mängu algus. Usun, et nädalavahetusel saabuvad meile külla keskendunud 
tiimid.” 
 
Mullu Soomes täielikult valitsenud Cocks kaotas tänavu kohalikus karikafinaalis 
Kauniaineni Westile ja sama meeskonnaga koguti meistrivõistluste põhiturniiril 
liidritena ühepalju punkte. „Tänu Balti liigale on meil tihe graafik,” põhjendas 
Laast mõningast tagasilööki. „Soome liiga ei arvesta eriti Baltikumi mängudega ja 
nii sattus karikafinaal meil tihedasse perioodi. Aga meie jaoks on tänavu olnud 
oluline hea esinemine Balti liigas.” 
 
Veel kohtuvad sel nädalal Balti liigas: 
16.01. (kell 19.00) Dobele Spordihall: Dobele Tenax – Minski SKA 17.01. (kell 
14.00) Dobele Spordihall: Dobele Tenax – Minski Dinamo 17.01. (kell 16.00) 
Granitase Spordihall: Kaunase Granitas-Karys – Minski SKA 18.01. (kell 16.00) 
Granitase Spordihall: Kaunase Granitas-Karys – Minski Dinamo 
 
Tänavuse Balti liiga süsteem sarnaneb mullusele. Kõigepealt peavad 11 klubi –  
Põlva Serviti, Kehra ja Chocolate Boys Eestist, Riia ASK-AB.LV, Riia LSPA ning 
Dobele Tenax Lätist, Kaunase Granitas/Karys Leedust, Minski SKA, Minski Dinamo ja 
Bresti Meškovo Valgevenest ning Riihimäki Cocks Soomest – kohalesõitudega 
kaheringilise turniiri, mille järel kuus paremat meeskonda selgitavad 
finaalturniiril Riias selle hooaja Balti liiga meistri. 
 
Eelmine hooaeg oli edukas Servitile, kes alistas kodus Põlvas toimunud 
finaalturniiri otsustavas kohtumises 32:30 Bresti. Pronksimatšis sai tunamullune 
tšempion ASK-AB.LV 36:28 jagu SKA-st ja 5.-6. koha mängus oli 2006. aasta võitja 
Kehra 32:31 üle Chocolate Boysist. 
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