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Reedel algavad Eesti naiste käsipallimeistrivõistlused 
 
Veebruaris ja märtsis toimuvad 2010. aasta Eesti meistrivõistlused naiste käsipallis, millest 
võtavad osa SK Mella, Põlva SK/Super Attak ja Reval-Sport. 
 
Selle hooaja favoriitideks on viimase viie aasta meister SK Mella ja nende peakonkurent Põlva 
SK/Super Attak. Siiski ei saa alahinnata ka Reval-Sporti, kes 2009. aasta lõpus toimunud 
karikavõistlustel üllatas võiduga Mella üle. Lõpuks kogusid kõik kolm naiskonda võrdselt ühe 
võidu ja kaotuse ning väravate vahe andis paremusjärjestuseks Mella, Põlva Põlva SK/Super 
Attak ja Reval-Sport. 
 
Põlva SK/Super Attak loodab murda Mella needuse 
 
Eesti naiste käsipalli lipulaevad Mella ja Põlva SK/Super Attak on viimasel ajal pakkunud 
fännidele mitu põnevuslahingut. Nimelt kaotasid lõuna-eestlased mullu kevadel tiitli ja sügisel 
karika vaid ühe väravaga. Näiteks meistrivõistlustel piisas neil viimases voorus kodus Mella 
vastu kolmeväravalisest kaotusest, ent allajäämine tuli tabamuse võrra suurem. Ajalugu kordus 
sama aasta sügisel karikasarjas, kus Põlva SK/Super Attaki oleks esikohaks rahuldanud Mella 
vastu ka kaheksaväravaline kaotus, kuid pealinlased võlusid välja vajaliku 37:28 võidu. Mella 
kangelaseks kerkis viimasel kahel minutil kaks 7-meetri karistusviset realiseerinud Sofia Talalai. 
 
„Pall on ümmargune ja need kaks korda suutsime vaekausi enda kasuks pöörata,“ jäi Mella 
peatreener Ella Kungurtseva tagasihoidlikuks. „Karikavõistlustel oli Põlva enne otsustavat duelli 
üsna enesekindel, sest nad tohtisid kaotada koguni kaheksa väravaga.“ Põlva SK/Super Attaki 
juhendaja Maie Utt kirjutas kaotuse liigse pinge arvele. „Oleme Mellaga mängides krampis, 
kuna meil tekib nende vastu aukartuse tunne,“ tunnistas Utt. „Seetõttu käivitub meie mäng 
raskelt. Teisel poolajal leiame küll õige hoo, ent siis on juba hilja.“ 
 
Reval-Sport kavatseb favoriitidele lahingu anda 
 
Ka tänavuse hooaja hakul on suursoosikud Mella ja Põlva SK/Super Attak. „Meie naiskonnal on 
kogemusi, staaži ja tarkust,“ tõi Kungurtseva välja Mella trumbid. „Seegi kord lähme püüdma 
kuldmedalit, sest väiksemaid sihte pole mõtet seada.“ Mella ülesande teeb lihtsamaks see, et 
taas on väravapostide vahel koha sisse võtnud Marina Karžetskaja. 
 
Mella pearivaal Põlva SK/Super Attak on konkurentidest mõnevõrra eelistatumas seisus, sest 
hõredat graafikut täidavad lõuna-eestlannadel Balti karikavõistluste matšid. „Baltikumis saame 
vajalikku mängupraktikat ning selle kaudu ammutame enesekindlust,“ rääkis Utt, kes võrdles 
enda naiskonda Mellaga. „Meie pluss on pikk ja ühtlane pink, Mellal aga Jelena Mihailova, kes 
on väljakul tõeline liider ning innustaja. Ta töötab kõvasti kaitses ja juhib oskuslikult mängu. 
Seevastu liitusid meiega suvel Tapast Katrin Karuauk ja Triin Neps, kellest eriti palju annab 
meile kvaliteeti juurde mullu Eesti parimaks naiskäsipalluriks valitud Karuauk. Loodame, et 
suudame seekord Mella troonilt kukkuda.“ 
 
Reval-Spordi rolliks jääb seekord ilmselt tiitlipretendentide üllatamine. „Karikavõistlustel Mella 
alahindas meid ja see maksis neile valusalt kätte. Pealegi polnud neil selles mängus rivis 
põhiväravavahti,“ meenutas Reval-Spordi loots Gea Sootamm. „Kindlasti on nad nüüd omad 



järeldused teinud ning üllatusmomendile me enam rõhuda ei saa. Eduvõimaluse saame siis, kui 
meil õnnestub kõik ja vastasel juhtub olema must päev.“ Peaasjalikult noortest mängijatest 
koosneva Reval-Spordis toimus suvel ka oluline muudatus koosseisus, sest loobunud Tapa 
naiskonnast tuli üle Liina Menson. 
 
Mullu heitles Reval-Sport kolmandale kohale Tapaga, kuid tänavu mitte. Nimelt loovutasid 
pronksi teeninud lääne-virulased kahe hooaja vahel oma võtmemängijad konkurentidele ning 
otsustasid tänavustest meistrivõistlustest loobuda ja keskenduda tööle noortega. 
 
Ajakava: 
12.02. (kell 17.45) Kristiine Sport: Reval-Sport – Põlva SK/Super Attak 
17.02. (kell 19.15) Kristiine Sport: SK Mella – Reval-Sport 
27.02. (kell 13.00) Mesikäpa Hall: Põlva SK/Super Attak – SK Mella 
13.03. (kell 14.00) Mesikäpa Hall: Põlva SK/Super Attak – Reval-Sport 
19.03. (kell 17.45) Kristiine Sport: SK Mella – Põlva SK/Super Attak 
24.03. (kell 19.15) Kristiine Sport: Reval-Sport – SK Mella 
 
Eesti meistrid: 
2009 SK Mella 
2008 SK Mella 
2007 SK Mella 
2006 SK Mella 
2005 SK Mella 
2004 Põlva Spordikool 
2003 SK Mella 
2002 SK Mella 
2001 RSK Loo/Tallegg 
2000 Tartu Ülikooli SK 
1999 Tartu Ülikooli SK 
1998 Tartu Ülikooli SK 
1997 Tartu Ülikooli SK 
1996 Tartu Ülikooli SK 
1995 Tartu Ülikool 
1994 Tartu Ülikool 
1993 Tallinna Reval-Sport 
1992 Tallinna Reval-Sport/OSK 
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