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Nädalavahetusel selgub Eesti karikavõitja meeste käsipallis 
 
Sel nädalavahetusel selgitatakse Eesti karikavõitja meeste käsipallis. Kaheosalises finaalis 
võõrustab karikakaitsja HC Kehra reedel Põlva Servitit, pühapäeval ollakse vastamisi Lõuna-
Eestis. 
 
04.12. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Põlva Serviti 
06.12. (kell 17.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – HC Kehra 
 
Kehra alustas tänavu karika kaitsmist poolfinaalis, kus alistati kahe mängu kokkuvõttes 55:48 
Viljandi HC. Mulgimaa meeskond on sel hooajal olnud Kehrale ebamugavaks vastaseks. 
Omavahel on kohtutud kolm korda, millest kumbki on võitnud ühe matši ja korra purjetatud 
viigisadamasse. Viljandi on ühtlasi ainus meeskond, kes sel hooajal Kehralt vähemalt viigi kätte 
saanud. 
 
„Avakohtumise seitsmeväravaline edu võttis meil pingeid maha,“ põhjendas Kehra peatreener 
Indrek Lillsoo viiki teises matšis. „Korduskohtumine kujuneski meile võitluseks iseenda ja 
kellaga.“ 
 
Serviti teekond lõppkohtumistele on aga olnud muljetavaldav. Kui veerandfinaalis purustati 
üldskooriga 76:38 SK Tapa, siis poolfinaalis oldi 32:24 ja 39:30 üle mullusest finalistist 
Chocolate Boysist, keda ka meistrivõistlustel nuheldi sügise hakul korralikult 38:23. 
 
„Chocolate Boysi kehvad esitused üllatasid mind negatiivselt ja valmistasid pettumust,“ 
tunnistas Serviti juhendaja Kalmer Musting. „Esimeses mängus Põlvas esitasid nad natuke 
vastupanu, ent kordusmatšis oma kodus enam mitte.“ 
 
Kehra ja Serviti on tänavu kohtunud korra, kui liigamängus Põlvas jäid peale paberilinna mehed 
33:30. „Surusime neile oma tahtmise peale ja suutsime hoida madalat tempot,“ lausus Lillsoo 
pärast matši. „Meie poolt hooaja üks halvimaid partiisid,“ lisas Musting. 
 
Lillsoo teab, et liigamatši võit karikafinaalis ei anna neile mingit eelist. „Karikafinaaliks 
keskendutakse märksa põhjalikumalt kui reamänguks,“ rääkis suurte kogemustega Lillsoo. 
„Tookord oli soosik eelmised vastased kindlalt alistanud Serviti. Favoriidikoorem lasus nende 
õlu ja see sobis meile. Toona tunduski paljudele Kehra võit üllatusena, kuid meile mitte.“ 
 
Tähtsa finaalseeria eel kuulis Lillsoo tohtritelt halba uudist, sest vigastustega maadleb 
meeskonna kaitse tugitala Jaan Kauge. „Ma ei tea, kas ta üldse mängida saab,“ ohkas Lillsoo. 
„Teiste meestega suuremaid probleeme ei ole, ent väiksemaid haigusi on osadel mängijatel ikka 
ette tulnud. Eesti kliima on juba selline.“ 
 
Tänavu esindusmeeskonna nõustaja rolli taandunud senise peatreeneri Jüri Lepa asemel Kehra 
tüüri juurde asunud Lillsoo jaoks on Eesti karikafinaal üks esimesi suuremaid proovikivisid, kuid 
mees peab otsustavates lahingutes ka ise väljakule jooksma. „Nooremad mehed ei ole selliseks 
tasemeks veel päris valmis, seega tuleb mul mängida,“ tõdes Lillsoo. „Jüri on meid abistanud 
eurosarjas ja Balti liigas, karikafinaalis püüame hakkama saama tema teeneteta.“ 
 



Kuna avakohtumine toimub Kehras, siis on koduväljakueelis Servitil. Lillsoo aga sellest suurt 
numbrit ei tee. „Euroopas mängib see rohkem rolli kui Eestis,“ arutles ta. „Oleme Servitit tänavu 
juba ka võõrsil võitnud.“ Lillsoo sõnade kinnituseks tasub meenutada mullust finaali, kus Kehra 
purustas avakohtumises Chocolate Boysi võõrsil 32:25, kuid kaotas teise duelli enda saalis 
29:34. „Tookord mängisime oma edu kodus maha juba esimesel poolajal,“ hoiatas Lillsoo 
hoolealuseid sarnase sündmuste käigu eest. „Praegu mulle tundubki, et parem oleks kodus 
võita mõõduka vahega, mis mehi ei uinutaks. Tihe konkurents pakub ka publikule rohkem 
vaatemängu. Mina igatahes ootan põnevaid lahinguid.“ 
 
Musting aga peab koduväljakueelist Serviti jaoks tähtsaks. „Võtame või tänavused euromängud. 
Kodus saime Minski SKA-st jagu kuuega, ent siis kaotasime võõrsil kümnega,“ meenutas ta. 
„Kehra on ennast tõestanud tugeva võõra väljaku meeskonnana, meie trump on ikkagi oma 
publik.“ 
 
Siiski on Mustingu arust mõlemal meeskonnal võiduks võrdsed võimalused. „Kuna meie 
euromängud toimusid sügise hakul, siis üritasime ennast juba septembriks vormi ajada. 
Seetõttu on meil viimasel ajal esinenud palju kõikumisi,“ kirjeldas Musting Serviti käekäiku. 
„Kehra on seevastu hooaja käigus läinud üha paremasse hoogu. Kindlasti on siin oma osa 
selles, et nende euromängud toimusid võrreldes meiega kuu aega hiljem.“ 
 
Mustingu meelest sõltub Serviti edu finaalseerias kaitsemängust. „Hooaeg hakkab jõudma 
poole peale ja paljud ootavad juba puhkust. Seda on tunda ka väljakul, kus me ei suuda enam 
sellist tempot hoida nagu septembris. Aga see on mõistetav, sest sügisest kevadeni ei suudagi 
keegi ühtviisi kiirelt joosta,“ arutles ta. „Finaalis peame oma kaitse pidama saama, et selle abil 
kiirrünnakuid teenida. Lisaks määrab palju väravavahtide tegevus. Kui need asjad ei toimi, siis 
oleme haavatavad. Kehra oskab nõrku kohti väga hästi ära kasutada, sest nende suurte 
kogemustega kaardiväe tuumiku moodustavad üle 30-aastased mängijad. Meistrivõistlustel 
surusid nad oma tahtmise meile peale, nüüd peame sellest õppust võtma. Meil on neile omalt 
poolt vastu seada ühte sammu astuv meeskond.“ 
 
2009. aasta Eesti karikavõistlused meestele 
 
1. ring: 
Tallinna KPK – ViaCon/Kehra 36:26, 33:34 (kokku 69:60) 
 
2. ring: 
Tallinna KPK – Tallinna Oskar 30:29, 26:23 (56:52) 
Mesikäpp – Aruküla 31:27, 22:41 (68:53) 
AE Projektiinsener – Põlva TÜ 28:35, 31:32 (59:67) 
Tartu Ülikool/Alusehitus – SK Tapa 31:34, 27:26 (58:60) 
 
3. ring: 
Aruküla – Põlva TÜ 40:35, 36:21 (76:56) 
Tallinna KPK – SK Tapa 45:38, 31:44 (76:82) 
 
Veerandfinaalid: 
SK Tapa – Põlva Serviti 22:38, 16:38 (38:76) 
Aruküla – Viljandi HC 29:32, 29:29 (58:61) 
 
Poolfinaalid: 
Põlva Serviti – Chocolate Boys 32:24, 39:30 (71:54) 



HC Kehra – Viljandi HC 33:26, 22:22 (55:48) 
 
Finaalid: 
04.12. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Põlva Serviti 
06.12. (kell 17.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – HC Kehra 
 
Senised Eesti karikavõitjad: 
1991 Tallinna Kooperaator 
1992 Põlva Serviti 
1993 Tallinna Oskar 
1994 Põlva Serviti 
1995 HC Kehra 
1996 Tallinna Oskar 
1997 Põlva Serviti 
1998 HC Kehra 
1999 Reval-Sport/TTÜ 
2000 Põlva Serviti 
2001 HC Kehra 
2002 Põlva Serviti 
2003 HC Kehra 
2004 HC Kehra 
2005 HC Kehra 
2006 Põlva Serviti 
2007 Chocolate Boys 
2008 HC Kehra 
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