Eesti Käsipalliliit
Pressiteade
03.03.2009
HC Kehral on jälle võimalus käsipalliliigas põhiturniiri võit kindlustada
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse sel nädalal järjekordne voor.
Kohtuvad SK Tapa – Põlva Serviti, Viljandi HC – HC Kehra, HC Tallas – Tallinna
KPK. Mänguvaba on Chocolate Boys.
Tabeliseis: 1. HC Kehra 26 (14-st mängust), 2. Chocolate Boys 22 (15), 3.
Põlva Serviti 22 (15), 4. HC Tallas 11 (14), 5. Viljandi HC 9 (15), 6.
Tallinna KPK 6 (15), 7. SK Tapa 6 (14) punkti.
Väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 134, Taavi Tibar (Viljandi
HC) 103, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 96, Mario Karuse (Põlva Serviti) 87,
Marko Slastinovski (HC Tallas) 87, Martin Johannson (HC Kehra) 76, Roman Glinkin
(HC Kehra) 73, Tarmo Ulla (Chocolate Boys) 66, Erkki Maripuu (HC
Tallas) 65, Uku-Tanel Laast (Tallinna KPK) 63 tabamust.
03.03. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Põlva Serviti Omavahelised
mängud. 1. ring: 20:29; 2. ring: 22:29.
Tapa oli eelmises voorus mänguvaba, tiitlikaitsja Serviti sai kodus tähtsusetus
kohtumises 38:31 jagu liidrist Kehrast, kellele see oli tänavu esimeseks
kaotuseks.
Viimati oma peakonkurendile Tallinna Käsipallikoolile kaotanud Tapa langes
turniiritabeli punaseks laternaks ja nii võib virulaste hooaeg lõppeda juba
põhiturniiriga. Tapal ja KPK-l on võrdselt punkte, kuid omavahelised mängud
annavad eelise pealinlastele. Tapal on veel jäänud reaalne punktišanss võõrsil
Viljandi vastu ning KPK-l samuti vastase väljakul Tallasega heideldes.
„Kahju, et kaotasime,“ lausus Tapa peatreener Elmu Koppelmann pärast alla jäämist
Käsipallikoolile lakooniliselt. „Meil oli probleeme nii kaitses kui rünnakul,
isegi üks-üks olukordi lahendasime väga halvasti. Kogu meie tegutsemine oli
lihtsalt tujutu. Meie seis pole praegu kiita, kuid võitleme edasi.“
Serviti vastu Koppelmann suurt võidušanssi ei näe, ent lahing antakse
tiitlikaitsjale igal juhul. „Me mängime kodus ja poisid annavad siin endast
rohkem kui maksimumi,“ rõõmustas Koppelmann. „Paraku on meil ka seekord osad
mehed seotud tööga või vigastatud. Kahjuks on meie pink nii lühike, et
varumängijad ei suuda veel neid auke lappida.“
Kuigi meeskonnad paiknevad tabelis erinevates pooltes, ei kavatse Serviti
juhendaja Kalmer Musting vastasele mingit hinnaalandust teha. „Mario Karuse on
küll vigastatud, kuid teised sõidavad Tapale,“ teatas Musting. „Karuse puudumine
annab rohkem mänguaega Priit Jõksile. Vaatame, kuidas noor poiss toime tuleb.
Tapat ei tohi alahinnata, sest nad suudavad kodupubliku toetusel endast kõik
välja pigistada.“

Siiski on Mustingu pilk pööratud juba nädalavahetusele, kui Balti liigas tuleb
rinda pista tugeva Valgevene trioga. „Oleme praegu tõusuteel ja mängud
valgevenelastega annavadki meie hetkeseisust ülevaatliku pildi,“ analüüsis ta.
„Kui seni ei suutnud me sel hooajal vigastuste tõttu ühte jalga astuda, siis nüüd
on koostöö parenenud.“
04.03. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – HC Kehra Omavahelised
mängud. 1. ring: 29:38; 2. ring: 29:31.
Eelmises voorus nähti tänavuse hooaja esimene viik, kui Viljandi poolitas võõrsil
tulemusega 28:28 punktid Tallasega. Hooaja avakaotuse teeninud Kehra jäi aga
samuti vastase väljakul 31:38 alla Servitile.
Kehra võis Põlvas põhiturniiri võidu juba kuu enne mängude lõppu kindlustada, ent
kaotus jättis selle vormistamata. Nüüd avaneb uus šanss Viljandis, kuid viimati
saadi kodus mulkidest jagu vaid 31:29. „Ma ei usu, et meil mingi võiduvõimalus
avaneb,“ tunnistas Viljandi loots Lembit Nelke. „Eelmine kord nad ikka
alahindasid meid. Siiski üritame neil seegi kord elu põrguks teha.“
Viimati tehtud viik Tallasega tagas Viljandile sisuliselt viienda koha, ent
koduväljakueeliseks oleks vaja kerkida pügala võrra. „See on meie jaoks tähtis,
sest nii hoiaksime juba bussiraha kokku umbes kolmtuhat krooni,“ rehkendas Nelke.
„Ise pingutame järelejäänud kohtumistes maksimaalselt ning loodame, et
konkurendid üksteisele võite ei kingi.“
Kehra peatreener Jüri Lepp on rõõmus, et meeskond saab jälle vajalikku
mängupraktikat. Nimelt loobusid Kaunase Granitas-Karys ja Dobele Tenax Balti
liigast ning nüüd haigutab kehralaste graafikus nädalavahetusel auk. „Meil on
kohtumisi vaja, sest varsti tuleb pikem paus,“ vedas Lepp kalendris näpuga järge
ja hindas mulkide hetkevormi heaks: „viimati olime Viljandiga hädas, seega on
neil nüüd võimaliku võidu maitse suus.“
Lepp tunnistas, et kevade hakul on neil probleeme koosseisuga. „Pink pole meil
vigastuste tõttu kuigi pikk,“ sõnas ta. „Pealegi on paljud mehed alavormis.
Siiski pole paanikaks põhjust, sest medalimängudeni on aega ligi kaks kuud.“
04.03. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Tallas – Tallinna KPK Omavahelised
mängud. 1. ring: 30:28; 2. ring: 36:24.
Tallas tegi eelmises voorus kodus 28:28 viigi Viljandiga, Tallinna Käsipallikool
hävis aga samuti omal väljakul 31:51 Chocolate Boysile.
Tallas kindlustaks vähemalt viigiga KPK vastu koha veerandfinaalis. KPK edu
korral võiksid ka nemad rahulikumalt hingata, sest Tapa vajaks siis juba playoffi kohaks järelejäänud neljast kohtumisest nelja punkti.
„Võit Viljandi vastu andnuks meile kindlalt neljanda koha,“ arvutas Tallase
juhendaja Toivo Järv. „Käsipallikool on meist tabelis küll taga, ent peame nende
vastu mängima rahulikult, sest vaid nii jätame võidu koju.“
Järv on realist ja suuri edunumbreid ei oota. „Ilmselt tuleb tasavägine matš,“
ennustas ta. „Kaotus meile suurt ei mõjuks, ent punktide loovutamisele ma ei

mõtlegi. Olukorra teeb keeruliseks asjaolu, et erinevatel põhjustel ei pruugi
meil kaasa mängida Marko Slastinovski ja Mihkel Vaher.“
Tapa seljatanud Käsipallikooli loots Ahmed Porkveli loodab jätkata võidusoonel.
„Raske saab olema, kuid vähemalt meie esimene omavaheline duell näitas, et kõik
on võimalik,“ teatas Porkveli. „Erinevalt mitmest eelnevast voorust oleme saanud
vahepeal puhata ning seega võitluseks paremini valmis.“
Porkveli tunnistas, et talle pakub rõõmu väikestest käsipallihuvilistest valmis
mängijate voolimine. „Ma ei ole marssali tüüpi käsutaja väljaku ääres, pigem
suunaja,“ sõnas ta. „Mulle meeldib jälgida noorte arengut juba lapsepõlvest.
Kindlasti pean töö käigus tegema raskeid otsuseid ja leidma need andekad, keda
teistest rohkem arendada. Tõsi, mõne jaoks võib see tunduda ülekohtune, kuid
teistmoodi ei ole ju võimalik.“
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