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Eesti käsipalliklubid mängivad sel nädalal Balti liigas võõrsil
Sel nädalal peetakse 2008. aasta viimased mängud meeste käsipalli Balti liigas.
Tiitlikaitsja Põlva Serviti kohtub valgevenelaste Bresti Meškovo ning Minski ASK
ja Dinamoga. Kehra, Chocolate Boys ja Soome meister Riihimäki Cocks võtavad mõõtu
leedulaste Kaunase Granitas-Karyselt ning lätlaste Dobele Tenaxilt. Kõik Eesti
klubid ja Cocks mängivad seekord võõrsil.
Tabeliseis: 1. Bresti Meškovo (BLR) 13 (8-st mängust), 2. Riia ASK-AB.LV
(LAT) 12 (6), 3. Riihimäki Cocks (FIN) 12 (8), 4. Minski Dinamo (BLR) 11 (7), 5.
Põlva Serviti (EST) 7 (6), 6. Minski SKA (BLR) 6 (7), 7. Chocolate Boys (EST) 6
(7), 8. Kaunase Granitas-Karys (LIT) 6 (8), 9. Riia LSPA (LAT)
2 (7), 10. Dobele Tenax (LAT) 2 (7), 11. Kehra (EST) 1 (7) punkti.
Põlva Serviti
20.12. (kell 16.00) Bresti Spordihall: Bresti Meškovo – Põlva Serviti 21.12.
(kell 16.00) SKA Spordihall: Minski SKA – Põlva Serviti 22.12. (kell 16.00)
Dinamo Spordihall: Minski Dinamo – Põlva Serviti
Hooaega kehvalt alustanud Serviti sai detsembri alguses Lätis ja Leedus kolm
võitu järjest, kui alistati Kaunase Granitas-Karys 28:25, Dobele Tenax 27:25 ning
Riia LSPA 33:26.
Nüüd ootab tiitlikaitsjat ees raskem katsumus, sest külla tuleb sõita Valgevene
suurklubidele. „Ka eelmised mängud Lätis ja Leedus olid meie jaoks raksed,”
tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting. „Granitas on Leedu parim ning Tenax
ja LSPA hoiavad Lätis ASK järel teist-kolmandat kohta.”
Siiski peab Musting valgevenelasi baltikumi tiimidest kõvemaks. „Brest mängib
Vene stiilis ehk võimsuse ja pikkuse peale,” lahkas ta. „Imemehed nad ikkagi ei
ole. Brest võitis mullu põhiturniiril pea kõik mängud, kuid finaalis olime neist
selgelt üle. Nad üritavad meid ilmselt seekord üle visata, kuid meie trumbiks
peab saama tark tegutsemine väljakul.”
Kogenenud hundina on Musting kursis ka SKA tegemistega. „Neil on kaua koos
harjutanud koosseis,” teatas ta. „Siiski on nende tuumik viimaste aastate jooksul
põlvetraumadega rivist väljas olnud, seetõttu on ka tulemused kesisemad olnud.”
Dinamo etteasteid pole Musting näinud, kuid turniiritabel räägib iseenda eest.
„Imemehed nad ei ole,” loodab põlvalane. „Nende eelarve pidi meist kümme korda
suurem olema ehk 30 miljonit krooni. Kuigi nende klass ja organisatsiooniline töö
on kõrge, arvan siiski, et see number on üle paisutatud.”
Mustingu meelest on valgevenelased tugevad, kuid kaotama sinna ei minda. „Näen
võõrsil suurimat eduvõimalust SKA vastu,” hindas Musting olukorda. „Igatahes
nulliga sealt tagasi tulla ei taha.”

Musting lisas veel, et Donetski Šahtarist proovil olnud Sergei Babaš sõitis juba
koju tagasi, kuid nüüd testitakse teist ukrainlast Sergei Ljubtšenkot. „Babaši
tase oli sama mis kohalikel poistel, kuid sel puhul eelistan ikka enda
mängumehi,” jäi Musting kodumaa patrioodiks. „Ljubetšnko on Ukraina koondislane
ja seni esindanud riigi valitsevat meistrit ZTR Zaporožjet.”
HC Kehra
19.12. (kell 16.00) Granitase Spordihall: Kaunase Granitas-Karys – HC Kehra
20.12. (kell 14.00) Dobele Spordihall: Dobele Tenax – HC Kehra
Kehra on tänavu esinenud Balti liigas tagasihoidlikult. Seitsmest mängust on
saadud vaid üks punkt, millega ollakse viimasel kohal. Viimati kaotati kodusaalis
24:34 SKA-le, 34:37 Brestile ja 22:30 Dinamole.
„Oleme tänavu Balti liigas esinenud nõrgalt,” tunnistas ka Eesti
meistrivõistluste liidri ja hiljuti karika võitnud Kehra juhendaja Jüri Lepp.
„Samas ei saa mainimata jätta, et oleme seni kohtunud teiste seas valgevenelaste
ning ASK-ga. Kõige rohkem on jäänud hinge kripeldama duell LSPA-ga, mille Riias
kaotasime.”
Lepa sõnul on eesseisvad kohtumised neile määrava tähtsusega. „Kui Kaunasele
kaotame, siis on kõik,” ei varjanud Lepp. „Sellest järgmine mäng Tenaxiga sõltub
juba jõuproovist Leedus.”
Lepp lisas veel, et Kehra ei sõida lõunanaabrite juurde oma parimas rivistuses.
„Koju jäävad Marius Aleksejev, Janar Mägi ja Eduard Makejev,”
loetles ta. „Aleksejevil on olnud suur koormus ja nüüd saavad ennast tõestada
Rene Kaalo ning Kim Kišenja. Mägi ja Makejev vaevlevad aga traumade küüsis.”
Chocolate Boys
18.12. (kell 16.00) Granitase Spordihall: Kaunase Granitas-Karys – Chocolate Boys
19.12. (kell 19.00) Dobele Spordihall: Dobele Tenax – Chocolate Boys
Šokolaadipoisid pidasid viimati kodus kolmel päeval järjest maha lahingud
Valgevene klubidega. Kõigepealt kaotati 28:29 Dinamole, seejärel alistati
24:22 SKA ning lõpetuseks kapituleeruti 22:33 Bresti ees. „Tegime kaks head
mängu,” analüüsis Chocolate Boysi loots Ain Pinnonen. „Bresti vastu esitasime
lihtsalt nõrga partii. Kuigi enamuse hinnangul on Valgevene klubid teistest
tasemelt kraad kõvemad, tuleb tunnistada, et nemadki on lihast ja luust inimesed.
Näiteks ka Cocks sai ju neist jagu.”
Vaatamata sellele, et Granitas-Karys jõudis tänavu Meistrite liigas
alagrupiturniirile, leidis Pinnonen taolises edus ka halba. „Nad said küll häid
mänge,” vaagis ta. „Teisalt andis see nende rahakotile valusa hoobi.
Igatahes Serviti neid võitis, miks ei võiks meiegi seda saavutust korrata…
Hoolikalt tuleb ka Tenaxi vastu tegutseda. Nad on aastaid olnud Balti liigas
viimaste seas, kuid põlvalastele kaotati hiljuti vaid paari väravaga.”
Pinnonenile teeb seekord muret koosseis. Nimelt pole kindel, kas meeskonnaga
saavad erinevatel põhjustel kaasa sõita Dener Jaanimaa, Ego Riener, Ravo Voosalu
ja Nikita Ulitin.

Riihimäki Cocks
20.12. (kell 16.00) Granitase Spordihall: Kaunase Granitas-Karys – Riihimäki
Cocks 21.12. (kell 13.00) Dobele Spordihall: Dobele Tenax – Riihimäki Cocks
Hooaja alguses turniiritabeli tipus trooninud Cocks on langenud praeguseks
hetkeks kolmandaks, kuid liidrist Brestist jäädakse maha vaid punktiga.
Viimati võitleski Cocks kodus valgevenelastega. Brestile kaotati 28:34 ning
Dinamo ja SKA alistati vastavalt 30:28 ja 38:30.
Cocksi peatreener Raivo Laast lootis oma hoolealustega noppida valgevenelastelt
kaks punkti, kuid teenis neli. „Brestile ja Dinamole andsime kõva lahingu,”
teatas ta. „SKA-st olime paremad tänu suuremale tahtele. Jooksime nad üle juba
esimese 15 minutiga.”
Nüüd on Cocksil ees vähemalt paberilt vaadatuna kergemad vastased. „Granitas on
ebamugav meeskond,” tunnistas Laast. „Nad mängivad robustselt 3-3 süsteemi,
millega skandinaavlased pole harjunud. Seetõttu treenisime seda hiljuti
spetsiaalselt kohtumiseks Granitasega.”
Laast ei tea, kas Cocks suudab füüsiliselt eesseisvas kahes kohtumises vastu
pidada. „Aasta lõpus kaob kõigil füüsiline vorm,” mõtiskles ta. „Nüüd loebki see,
kellel on suurem tahtmine. Enne matše valgevenelastega ladusime üldfüüsilist
põhja ja olime kõvad. Praegu pole kõik mehed sellest veel taastunud.”
Veel kohtuvad sel nädalal Balti liigas:
18.12. (kell 18.00) Bresti Spordihall: Bresti Meškovo – Riia ASK-AB.LV 19.12.
(kell 18.00) Bresti Spordihall: Bresti Meškovo – Riia LSPA 19.12. (kell 17.00)
SKA Spordihall: Minski SKA – Riia ASK-AB.LV 20.12. (kell 16.00) SKA Spordihall:
Minski SKA – Riia LSPA 20.12. (kell 17.00) Dinamo Spordihall: Minski Dinamo –
Riia ASK-AB.LV 21.12. (kell 16.00) Dinamo Spordihall: Minski Dinamo – Riia LSPA
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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