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Käsipalliklubi HC Tallinn on aastal 2012. asutatud Eesti suurima liikmeskonnaga käsipalliklubi, mis
alustas esmärgiga luua Tallinnasse ja lähipiirkonda toimiv noortesüsteem. Klubis on kümneid
treenereid ning lisaks Eesti meeste meistriliigas, eurosarjas ja Balti liigas osalev meeskond.  
 
VÄÄRTUSTEL PÕHINEV KLUBIKULTUUR
Soovime kasvatada läbi meie klubikultuuri lastest tugeva vaimu ja füüsisega häid inimesi, kellele
anname võimaluse läbi spordi areneda ka inimesena. HC Tallinna väärtusteks on positiivsus,
sõbralikkus, julgus, ausus ja viisakus. Klubi näeb, et Eesti inimestesse on veel rohkem vaja just neid
5 omadust süstida, et nii elus kui spordis läbi lüüa. 
 
KAASAEGNE JA MITMEKÜLGNE TREENINGMETOODIKA "INTELLIGENTNE KÄSIPALLUR"
HC Tallinn soovib läheneda laste treenimisele vastavalt nende ealistele iseärasustele, kuna lapsed
ei ole väikesed täiskasvanud. Meie treeningud on nii üldfüüsiliselt kui käsipalli tehnika ja
taktikaliselt üles ehitatud süsteemil, kus kõigil oleks samasugused võimalused võrdselt areneda. 
 
KÄSIPALLI LOETAKSE MAAILMA MITMEKÜLGSEIMAKS SPORTMÄNGUKS
Teaduslike uuringute kohaselt on käsipall kõige mitmekülgsemalt last arendav pallimäng, kuna
ühtviisi olulised nii koordinatsioon, jõud, vastupidavus, kiirus, käte-jalgade-kehakeskosa tugevus
ning samal ajal vaimset arengut soosiv koostöö ja kiirete otsuste tegemine. Oleme laenanud oma
treeningmetoodikasse mitmeid komponente teistelt spordialadelt, et lapsi võimalikult
mitmekülgseks kasvatada ning rutiini vältida. Nooremate lastega on lisaks käsipallile meie
treeningplaanides ka erinevad sportmängud (rahvastepall, jalgpall, korvpall jne) ning üldist
kehalist arengut arendavaid elemente oleme laenanud ka kergejõustikust, akrobaatikast ja
maadlusest. Loomulikult kuuluvad klubi juurde ka välisvõistlused, suve- ja linnalaagrid. 
 
AMBITSIOON KASVADA MAAILMA KVALITEETSEMAKS NOORTE KÄSIPALLIAKADEEMIAKS
HC Tallinna asutaja Risto Lepp on julgelt välja öelnud sihi saada jalgpalliklubide FC Barcelona ja
Amsterdami Ajaxi sarnaseks käsipalliakadeemiaks, kus siis läbi tugeva noortesüsteemi võimalik ka
alus panna tippkäsipalluriks saamiseks. Hetkel on suurim probleem klubi treening- ja
võistluskeskuse puudumine, kuhu oleks võimalik koondada võistlused ning lisaks saaksime üle
kogu Tallinna koguda kokku tugevama tahtejõuga üle 12-aastaste noorte akadeemiavõistkonnad. 
 
TERVISLIK ELUSTIIL JA POSITIIVNE MÕTTELAAD
Klubi propageerib energiat andvat eluviisi. Propageerime laste ja lapsevanemate hulgas
mitmekülgse toidu, une, vee joomise kui ka positiivse mõtlemisese tähtsust. Palume kindlasti ka
lapsevanemal panna alus lapse aktiivsele eluviisile. Võimaluse korral saata laps kooli ja trenni jala
või rattaga. Näidake kodus eeskuju ka tegevustes - suhelge lapsega, olge laste ees võimalikult
vähe nutiseadmetes, sportige koos lastega, viibige palju värskes õhus, toituge mitmekülgselt jne.
Noorena omandatud harjumused jätavad lapsele jälje terveks eluks! 
 
SUHTLUSKOLMNURK LAPS-TREENER-LAPSEVANEM
Soovime juba varakult kaasata lapsevanemaid võimalikult palju gruppide tegevusse, et koos lapse
arengule parimal viisil kaasa aidata. Elus läbilöömiseks on kõige tähtsamaks oskuseks julge
suhtlemisoskus, mis aitab lahendada eesseisvaid väljakutseid.
 
HC TALLINNA PÕHIVARA ON POSITIIVSED NOORED TREENERID
Klubi asutas 2012. aastal pikaaegne Eesti meeste koondislane Risto Lepp, kes professionaalse
käsipallurina on Saksamaal, Hispaanias, Luksemburgis ja Taanis mänginud. Lepp on Tallinna
Ülikooli treeneriharidusega EOK 7. kategooria treener, kes võtnud südameasjaks Eesti käsipalli
arendamise pealinnas ning lähipiirkonnas. HC Tallinn on võtnud eesmärgiks kasvatada juurde uue
põlvkonna käsipallitreenereid klubi väärtuste järgi.



1.-2. KLASSI LASTE PROJEKT ÜLE TALLINNA
HC Tallinn on võtnud hooajal 2019/20 nõuks pühenduda veel suurema energiaga 1.-2. klassi
poiste (2011.-12. sündinud) arendamisele. Projektijuhiks on endine Eesti koondislane ja viimased
kuus hooaega Soome ja Norra klubide juures nii mängija kui treenerina tegutsenud Taavi Tibar
(31). Projektis osalevate gruppide lastega hakatakse pidama klubisiseseid omavahelisi
võistlusmänge ja turniire, et lapsed harjuksid juba varakult ka võistlusmomendiga ning
tutvuksid ka üksteisega.
 
KÕIK 1.-2. KLASSI GRUPID (ALUSTANUD SEPTEMBER 2019) ALLJÄRGNEVALT:
NB! Alati kontrolli ka treeningkohtade ja aegade värskeimat infot hctallinn.ee kodulehel!
 
Kesklinn U9 (2011-2012. sündinud) poisid:
E 18:00-19:00, K  17:00-18:00, R 15:00 - 16:00 (Kadrioru Mäe Maja võimla, Kivimurru 9)
 
Pelgulinn (2011-2012. sündinud) poisid:
E 15:30 - 16:30 (Sõle spordihoone, Sõle 40)
K 15:00 - 16:00 (Sõle spordihoone, Sõle 40)
N 16:30 - 17:30 (Kopli spordihoone, Erika 5A)
R 15:00 - 16:00 (Sõle spordihoone, Sõle 40)
LISATRENN/MÄNGUPÄEV: P 15:30 - 17:00 (Kopli spordihoone, Erika 5A)
 
Pääsküla (2011-2012. sündinud) poisid: 
T ja N 18:00 – 19:00, R 17:45 – 19:15 (Pääsküla Kooli võimla, Vikerkaare 10)
 
Mustamäe (2011-2012. sündinud) poisid: 
E, K, N ja R - 16:30-17:30 (Mustamäe Gümnaasiumi võimla, Keskuse 18)
 
Pirita (2011-2012. sündinud) poisid:
E, K, R - 15:00 - 16:00 (Pirita Majandusgümnaasiumi võimla, Metsavahi 19)
 
Peetri (2011-2012. sündinud) poisid: 
T, K ja R 18:30 - 19:30 (Peetri Kooli spordihoone, Pargi tee 6)
 
Lasnamäe (2011-2012. sündinud) poisid: 
E ja R 15:00 - 16:00, K 16:00-17:00 (Laagna Kooli spordihoone, Vikerlase 16)
 
Laagri (2011-2012. sündinud) poisid:
E, T ja N 14:15- 15:15 (Laagri Kooli spordihoone ja Kuuse spordihoone, Laagri)
 
Õismäe (2010-2012. sündinud) poisid:
E, T ja N 14:45- 15:45 (Õismäe Sportmängude Hall, Ehitajate tee 141)
 
1.-2. KLASSI LASTE  ÜHISTRENN JA MÄNGUPÄEV (ALATES NOVEMBER 2019):
P 15:30 - 17:00 (Kopli Spordihoone, Erika 5)
NB! Ühistrennide aeg/koht võib muutuda, vaata alati hctallinn.ee/yhistrenn  kas trenn ikka
toimub! 
 
Liikmemaks: 39 EUR/kuu (20% riigilt tuludeklaratsiooniga tagasi)
Täpne info: Taavi Tibar  (1.-2. klassi projektijuht), 53 736 177 (taavi@hctallinn.ee) või hctallinn.ee
 
VÕIMALUS ON LIITUDA KA HC TALLINNA VANEMATE POISTE GRUPPIDEGA (alates 2004. sündinud
ja nooremad) - vaata gruppe hctallinn.ee esilehel NOORTEGRUPID ja vali piirkond!
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