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Eesti klubid alustavad mänge käsipalli Balti liigas 
 
19. septembril teevad Eesti klubid avalöögi tänavuses käsipalli Balti liigas. Tiitlikaitsja Põlva Serviti esimeseks 
vastaseks on reedel kodusaalis kohalik rivaal HC Kehra. 
 
Laupäeval võtavad põlvalased samuti kodus mõõtu soomlaste Riihimäki Cocksilt ja pühapäeval Chocolate 
Boysilt. Teised Eesti klubid Kehra ning Chocolate Boys peavad esimesed kolm mängu võõrsil nagu ka turniiri 
debütant Cocks. 
 
Põlva Serviti 
19.09. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – HC Kehra 20.09. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – 
Riihimäki Cocks 21.09. (kell 16.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Chocolate Boys 
 
Tiitlikaitsja Serviti loovutas suvel Šveitsi klubidele kaks oma põhitegijat Mait Patraili ja Marius Lepa. Seetõttu 
meeskonna peatreener Kalmer Musting oma hoolealustelt sel hooajal Balti liigas esikohta ei oota. „Oleme 
tänavuseks lati madalamale seadnud,” tutvustas Musting eesmärke. „Tahame kaitsta Eesti meistritiitlit, lisaks 
esineda edukalt eurosarjas. Balti liigas sihime kohta finaalturniiril kuue parema hulgas.” 
 
Kuna Serviti on sel suvel teinud läbi mõningase verevahetuse, peab Musting just Balti liigat heaks võimaluseks 
tiimitöö lihvimiseks. „Balti liigas saame häid mänge, mis arendavad meeskonda, aitavad leida liidrit, 
kasvatavad enesekindlust ja täiustavad meestevahelist koostööd,” tõi Musting välja turniiri kasuliku poole. 
„Loomulikult tahame ka võite võtta, eriti kodupubliku silme all.” 
 
Serviti on tänavuse hooaja juba täistuuridel käima saanud, sest septembri alguses kohtuti Meistrite liiga 
eelringis A.S.E Doukasega. Kuna avamäng võõrsil Kreekas kaotati 12 väravaga ja kodus võideti seitsme 
tabamusega, siis peavad põlvalased ka tänavu jätkama EHF-i karikasarjas. „Eelmisel aastal polnud me samuti 
septembris vormis,” meenutas Musting. „Nüüd treenisime augustis teadlikult rohkem, ent see kulus enamalt 
jaolt koostöö lihvimisele. Mullu seda muret polnud, sest siis oli meil olemas üksteisega harjunud tuumik. 
Hooaja algus on aga näidanud, et ka tänavu pole pilt üldsegi paha.” 
 
HC Kehra 
19.09. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – HC Kehra 20.09. (kell 19.00) ASK Spordihall: Riia ASK-AB.LV – 
HC Kehra 21.09. (kell 10.00) Ulbroka Spordihall: LSPA – HC Kehra 
 
Tunamullune Balti meister Kehra sai eelmisel hooajal viienda koha, kuid tänavu on sihid seatud kõrgemale. 
„Kõigepealt peame pääsema kuue parema hulka ning siis mõtlema medalitele,” tutvustas Kehra juhendaja 
Jüri Lepp plaane. „Esimestes mängudes saab meil raske olema, sest peame need matšid võõrsil.” 
 
Lepa sõnul on edu seisukohalt tähtis, et meeskond rabaks kaitses kõvasti tööd teha. „Kehral on praegu tugev 
rünnak ja kui vastased viskavad meile vähem kui 25 väravat, siis on kõik võimalik,” rehkendas Lepp. „Oluline 
on ka hea häälestatus, sest hooaja alguses oleme seni saanud lihtsad vastased ning nüüd osad mehed 
mõtlevad, et nii kergelt need võidud tulevadki.” 
 
Lepp lisas veel, et sarnaselt eelmistele hooaegadele, kavatsetakse ka tänavu meeskonda Balti liigaks 
täiendada sõsarklubi HC Tallase mängijatega. Nimelt sõidavad juba seekord kehralastega kaasa Marko 
Slastinovski ja Erkki Maripuu. 



 
Chocolate Boys 
19.09. (kell 19.00) ASK Spordihall: Riia ASK-AB.LV – Chocolate Boys 20.09. (kell 16.00) Ulbroka Spordihall: 
LSPA – Chocolate Boys 21.09. (kell 16.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Chocolate Boys 
 
Vigastustest räsitud Chocolate Boys ei saanud hooaja eel Tallinnas toimunud kontrollturniiril punktigi, kuid 
Eesti meistrivõistluste avakohtumises purustati Tallas ning eurosarja avaringis kahel korral Moldova klubi. 
Siiski ei ole meeskonna peatreener Ain Pinnonen langenud eufooriasse. „Tallase tase oli meile teada ja 
Moldova meeskonnalt ootasime enamat,” meenutas Pinnonen. „Seega on eesseisvad Balti liiga mängud 
meile esimesteks tõsisteks proovikivideks.” 
 
Mullu Balti liigas kuues olnud Chocolate Boys soovib vähemalt sama tulemust korrata ka tänavu. „Eesmärgiks 
on pääs finaalturniirile,” kuulutas Pinnonen. „Võtame siiski mängu korraga ja juba praegu võib öelda, et 
alguses saab meil raske olema, kuna peame esimesed kolm kohtumist võõrsil. Siiski lähme ka neile 
mängudele võidumõtetega.” 
 
Kui Chocolate Boys läks hooajale vastu pea väljakutäie vigastatud mängijatega, siis nüüdseks on seis 
paranenud. Pinnoneni sõnul on enamus mehi rivis tagasi, puudu vaid Janis Selge ning Risto Sidok, kes käisid 
operatsioonil. Lisaks on seekord kahtlane Priit Kotsari osalemine. 
 
Riihimäki Cocks 
19.09. (kell 17.30) Ulbroka Spordihall: LSPA – Riihimäki Cocks 20.09. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – 
Riihimäki Cocks 21.09. (kell 14.00) ASK Spordihall: Riia ASK-AB.LV – Riihimäki Cocks 
 
Esimese Soome klubina teeb Balti liigas debüüdi Riihimäki Cocks. Kahel eelmisel hooajal Soome meistriks 
kroonitud Cocksi tüürib tänavugi eestlane Raivo Laast, lisaks mängivad klubis ka Antti Rogenbaum ja Kristo 
Järve. Lahtine on veel väravavaht Paavo Nelke jätkamine. 
 
Laastu sõnul ei oska nad esimesel hooajal tulemusi ennustada, kuid niisama osalema ka ei minda. 
„Eesmärgiks on jõuda finaalturniirile kuue parema hulka,” sõnas eestlasest klubi peatreener. „Kodus oleme 
me tugevad, ent teisalt puudub meil Balti liiga kogemus. Pealegi algavad Soome meistrivõistlused alles 
järgmisel nädalal, seega pole meil veel hooaeg praktiliselt alanudki.” 
 
Laast teab, et Balti liiga tase on kõva. „Liigas osalevatest on pooled profiklubid,” lausus ta. „Cocksil aga käivad 
osad mehed tööl, ülejäänud mängijaid võib nimetada poolproffideks, kes treenivad mõnel päeval nädalas 
kaks korda. Koosseisuga on meil praegu ka probleeme, sest mängujuht lahkus meeskonnast erimeelsuste 
tõttu klubi juhtkonnaga. Praegu otsimegi talle asendajat.” 
 
Veel kohtuvad: 
19.09. (kell 17.00) SKA Spordihoone: Minski SKA – Dobele Tenax 20.09. (kell 17.00) Dinamo Spordihoone: 
Minski Dinamo – Dobele Tenax 21.09. (kell 16.00) Spordikeskus Viktoria: Bresti Meškovo – Dobele Tenax 
 
Tabeliseis: 1. Minski Dinamo 2 (1-st mängust); 2. Minski SKA 2 (1); 3.  
Bresti Meškovo 2 (2); 4. Kaunase Granitas-Karys 2 (4); 5. Põlva Serviti, Kehra, Chocolate Boys, Riia ASK-AB.LV, 
LSPA, Dobele Tenax, Riihimäki Cocks 0 
(0) punkti. 
 
Tänavuse Balti liiga süsteem sarnaneb mullusele. Kõigepealt peavad 11 klubi –  Põlva Serviti, Kehra ja 
Chocolate Boys Eestist, Riia ASK-AB.LV, 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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