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Käsipalli Balti liigas osalevad tänavu vaid regiooni tippmeeskonnad 
 
Kolmapäeval tehakse algust käsipalli Balti liiga uue hooajaga, kus osaleb kokku 
viis klubi Eestist, Lätist, Soomest ja Valgevenest. 
 
Eestist hakkavad kodus ja võõrsil põhimõttel toimuval kaheringilisel eelturniiril 
heitlema HC Kehra ja Põlva Serviti, Lätist Riia LSPA, Soomest Riihimäki Cocks 
ning Valgevenest tiitlikaitsja Minski Dinamo. Neli paremat meeskonda pääsevad 
finaalturniirile, et selgitada 2010. aasta Balti meister.  
Eesti klubide vastased pole papist, sest Cocks ja Dinamo on oma maa valitsevad 
meistrid ning LSPA oli mullu Lätis teine. Seejuures jätkavad kõik kolm meeskonda 
tänavu riigi meistrivõistlustel täiseduga. 
 
Turniiri avalöök tehakse juba 21. oktoobril, kui vastamisi on Riia LSPA ja Põlva 
Serviti. Laupäeval mängivad Kehra – LSPA ja Serviti – Cocks ning pühapäeval Kehra 
– Cocks. 
 
Eelmisel hooajal krooniti Balti meistriks juba põhiturniiri valitsenud Dinamo, 
kes alistas finaalis 30:22 Chocolate Boysi. Kolmanda koha matšis oli Meškovi 
nimeline Bresti käsipalliklubi 30:29 üle finaalturniiri võõrustajast Riia ASK-
AB.LV-st. Teistest tänavu sarjas osalevatest klubidest oli Cocks viies, Kehra 
seitsmes, Serviti kaheksas ja LSPA eelviimane ehk kümnes. 
 
Geograafiat laiendada polnud mõtet 
 
Balti käsipall elab üle raskeid aegu, sest majanduse halvenemine on oma jälje 
jätnud ka ühisliigale. Kui veel mullu osales turniiril 11 klubi, siis tänavu oli 
sarja toimumine pikka aega üldse küsimärgi all. „Lootsime viimase hetkeni, et 
saame võistlema kaheksa klubi, ent nii ei läinud,“ lausus Balti liiga direktor 
Urmo Sitsi. „Siiski pole me veel ust kinni löönud Leedu ees, kus praegu asjalood 
väga kehvad. Näiteks meistrivõistlustel osalevad klubid ja kalendri said nad 
paika alles septembris. Eriti parem pole seis ka Lätis ning Valgevenes hakkavad 
alles nüüd majanduslikud reaalsused kohale jõudma.  
Näiteks Bresti Meškov sulges oma duubelmeeskonna ja oluliselt kärbiti nimeka 
Minski SKA eelarvet. Alguses tahtsime turniirile kaasata kolm Valgevene klubi, 
kuid neil polnud selleks lihtsalt vahendeid.“ 
 
Kuigi liigas on tänavu poole vähem meeskond kui mullu, ei soovinud organisaatorid 
geograafiat laiendada. „Venemaal toimuvad meistrivõistlused juba paar aastat 
kodus-võõrsil süsteemi alusel. Seetõttu on neil reisimist niigi palju ja Balti 
liigaks ei jääks neil aegagi,“ kalkuleeris Sitsi. „Samuti polnud meil mõtet 
vaadata Rootsi või Poola suunas, kus toimivad kõrgel tasemel liigad. Nende 
tippklubid saavad lisaks kohalikele mängudele hulga tasemel matše eurosarjas, kus 
nad jõuavad reeglina teise- kolmandasse ringi. Keskmikke kaasamisel ma ei näe aga 
erilist mõtet.“ 
 
Klubidele anti senisest vabamad käed 
 



Raskuste tõttu otsustas liiga juhtkond anda tänavu klubidele senisest vabamad 
käed. „Me pole kogu kalendrit veel paika pannud,“ tutvustas Sitsi hetkeseisu. 
„Laseme klubidel sõltuvalt võimalustest teha hooaja käigus omad ettepanekud 
mänguaegade osas.“ 
 
Sitsi teatas ka, et praegu pole otsustatud finaalturniiri toimumise koht. 
„Finaalturniir nõuab korraldajalt finantse. Kui sinna peaks jõudma kaks Eesti 
klubi, siis pole seda mõtet näiteks Lätile anda,“ filosofeeris käsipallijuht. 
 
Põlva Serviti 
21.10. (kell 19.45) ASK Spordihoone: Riia LSPA – Põlva Serviti 24.10. (kell 
18.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Riihimäki Cocks 
 
Turniiri avakohtumises on kolmapäeval Riias vastamisi LSPA ja 2008. aasta Balti 
meister Serviti. Mullu jäi mõlemas omavahelises kohtumises peale Serviti. Põlvas 
saadi võit 42:30 ja Riias 33:26. Põlvalaste teine vastane Cocks oli mullu viies, 
kes oli Servitist kodus üle 26:25 ja võõrsil 32:24. 
 
Serviti peatreeneril Kalmer Mustingul on Balti liiga toimumise üle hea meel, kuid 
täit rahuolu ta ei tunne. „Otsustamine venis küllalt kaua ja hakkasime juba muid 
väljundeid otsima. Hea, et turniir siiski toimub, sest saame rahvusvahelisi 
mänge. Tõsi, meeskondi võinuks rohkem olla, sest kaheksa kohtumist on meie jaoks 
vähe. Korraldajad oleks võinud paar ringi juurde lisada,“ arutles Musting, kes 
ootab tänavu meeskonnalt edukat esinemist. „Meil on korralik koosseis, kellega 
tahaks pääseda kolme parema hulka.“ 
 
HC Kehra 
24.10. (kell 14.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Riia LSPA 25.10. (kell 14.00) 
Kehra Spordihoone: HC Kehra – Riihimäki Cocks 
 
2006. aasta Balti meister Kehra avab turniiri kahe kodumänguga, kui laupäeval 
võetakse vastu LSPA ja päev hiljem Cocks. LSPA osutus mullu valitsevale Eesti 
tšempionile küllaltki ebamugavaks vastaseks, sest Riias võitsid lätlased 32:30, 
kuid Kehras said eestlased siiski 35:32 revanši.  
Cocksiga mängis Kehra kodus 35:35 viiki, ent kaotas võõrsil Soomes 36:39. 
 
Kehra juhendaja Indrek Lillsoo jaoks on Balti liiga näol tegemist tähtsa 
turniiriga ja seal osalemine pandi paika juba mulluse hooaja lõpus klubi järgmist 
eelarvet tehes. „Koostame oma meeskonna kahasse Arukülaga ja kavatseme anda palju 
mänguaega noortele,“ avalikustas Lillsoo plaane. „Eesmärgiks on pääs 
finaalturniirile, kuid täpsemaid sihte saame seada esimeste voorude järel.“ 
 
Riihimäki Cocks 
24.10. (kell 18.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Riihimäki Cocks 25.10. (kell 
14.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Riihimäki Cocks 
 
Kolme eelmise aasta Soome meister Cocks toetub ka tänavu eestlastele.  
Meeskonna lootsina jätkab Raivo Laast, mängijatena kuuluvad põhitegijate ringi 
Kristo Järve, Antti Rogenbaum ja suvel Chocolate Boysist hangitud Valdar Noodla. 
 
Laast tõdes, et meeskond on turniiriks valmis, pealegi pole klubi viimase kuu aja 
jooksul rahvusvahelisi mänge pidanud. „Tänavu saab meie võistkonnal mullusest 



raskem olema. Kui eelmisel hooajal Cocksi ei teatud, siis nüüd meil seda eelist 
enam ei ole,“ rääkis Laast. „Nelja parema hulka loodame siiski pääseda.“ 
 
Suvel liitus meeskonnaga Valdar Noodla, kes on üleminekuga seotud asjaajamiste 
tõttu saanud klubi esindada vaid kahes kohtumises. „Valdarit tunnen juba aastaid 
ning tema plussid ja miinused on hästi teada,“ ei tee Laast rahvuskaalase 
vähesest mängupraktikast suurt numbrit. „Praegu on ta oma rolli igatahes 
täitnud.“ 
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