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HC Kehra kohtub EHF-i sarjas SC Magdeburgiga ja Põlva Serviti US Ivryga 
 
Teisipäeval loositi Viinis käsipalli EHF-i sarja kolmanda ringi paarid. HC Kehra 
vastaseks 32 parema hulgas on 2007. aasta sama sarja võitja SC Magdeburg ja Põlva 
Servitil US Ivry. 
 
Kehra alustas turniiri teisest ringist, kus saadi jagu valitsevast Iisraeli 
meistrist Hapoel Rishon Le Zionist. Avamäng lõppes 31:31, teises olid eestlased 
paremad 30:24. 
 
Kehralaste vastane Magdeburg on kümnekordne Saksa DV meister ning viiekordne 
karikavõitja. Ühise Saksamaa tšempioniks ja karikavõitjaks on Magdeburg tulnud 
korra, vastavalt 2001. ning 1996. aastal. 
 
Eurosarjades on 1955. aastal loodud klubi olnud samuti edukas. Meistrite liiga 
võidud pärinevad aastatest 1978, 1981 ja 2002 ning EHF-i karikasarjas 1999, 2001 
ja 2007. aastast. 
 
Tänavustel Saksamaa meistrivõistlustel hoiab mullu kaheksanda koha saanud 
Magdeburg üheksa vooru järel turniiritabelis seitsmendat positsiooni. 
 
„Nii kõva vastast pole meil varem olnud,” hindas Kehra peatreener Jüri Lepp 
loosimistulemust. „Väga hea, et saame mängida Euroopa tipu vastu.  
Loodetavasti nad alahindavad meid ning see peaks andma meile kodus toimuvaks 
avamänguks võidušansi.” 
 
Kahe viimase aasta Eesti meister Serviti oli teises ringis üle mullusest Hollandi 
meistrist HV KRAS/Volendamist. Avamängu Hollandis eestlased kaotasid 26:27, kuid 
võitsid teise kodus 29:22. 
 
Serviti järgmine vastane US Ivry on kaheksakordne Prantsusmaa meister, viimane 
tiitel pärineb aastast 2007. Lisaks on võidetud 1996. aastal Prantsusmaa karikas. 
Mullu koduliigas kolmas olnud Ivry hoiab kuue vooru järel teist kohta. 
 
„Normaalne loos, sest tabeli vastaspoolel ainult kõvad meeskonnad olidki,”  
nägi Serviti juhendaja Kalmer Mustingu kogenenud treenerisilm. „Publiku jaoks on 
kindlasti tegemist maiuspalaga. Ivry on küll kirev seltskond oma kuue 
leegionäriga, kuid ka meil on olemas eduvõimalus. Selleks aga peame tegema 
korraliku kodutöö.” 
 
Ivry spordidirektor Laurent Brisson teatas klubi kodulehel, et kerge neil olema 
ei saa. „Enne Eestisse sõitu tuleb meil paar päeva varem kohtuda 
meistrivõistluste liidri Montpellieriga,” teatas ta. „Kuigi Serviti pole Euroopa 
absoluutne tipp, peame arvestama sellega, et meid ootab Tallinnast Põlvasse 
sõitmiseks nelja tundi kestev 250 km pikkune bussireis.” 
 
Veel võtab Marius Lepa leivaisa St. Galleni TSV St. Omar Šveitsist mõõtu 
türklaste Milli Piyango SK-lt. Euroopa karikavõitjate karikasarja kolmandas 



ringis ehk 16 parema hulgas on aga Mait Patraili leivaisa, Šveitsi klubi 
Schaffhauseni Kadetteni vastaseks Chocolate Boysi välja lülitanud Skopje Vardar 
Makedooniast. 
 
EHF-i karikasarja kolmanda ringi paaride avakohtumised toimuvad 15./16.  
novembril ja kordusmatšid 22./23. novembril. Mõlemad Eesti klubid peavad esimese 
mängu kodus. 
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