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Käsipallimeistrivõistlustel jätkatakse poolfinaalidega 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel jätkatakse kolme võiduni peetavate 
poolfinaalseeriatega, kus on vastamisi Viljandi HC – HC Kehra (seeria seis 
0:1) ja Põlva Serviti – Chocolate Boys (1:0). 
 
Väravaküttide edetabel kokku: Marko Koks (Viljandi HC) 186, Taavi Tibar (Viljandi 
HC) 139, Marko Slastinovski (HC Tallas) 119, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 115, 
Martin Johannson (HC Kehra) 106, Mario Karuse (Põlva 
Serviti) 99, Roman Glinkin (HC Kehra) 93, Maksim Butenko (Põlva Serviti) 87, 
Erkki Maripuu (HC Tallas) 83, Kristjan Muuga (Põlva Serviti) 83 tabamust. 
 
Play-offi väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 34, Sten Toomla 
(Tallinna KPK) 21, Maksim Butenko (Põlva Serviti) 18, Kristjan Lind (HC 
Tallas) 16, Sergei Ljubtšenko (Põlva Serviti) 16, Kristjan Muuga (Põlva 
Serviti) 14, Kristo Voika (Viljandi HC) 14, Taavi Tibar (Viljandi HC) 13, Mario 
Karuse (Põlva Serviti) 11, Marko Slastinovski (HC Tallas) 11 tabamust. 
 
Põhiturniiri väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 152, Taavi Tibar 
(Viljandi HC) 126, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 108, Marko Slastinovski (HC 
Tallas) 108, Martin Johannson (HC Kehra) 100, Roman Glinkin (HC Kehra) 92, Mario 
Karuse (Põlva Serviti) 88, Erkki Maripuu (HC Tallas) 78, Valdar Noodla (Chocolate 
Boys) 77, Tarmo Ulla (Chocolate Boys) 76 tabamust. 
 
Põhiturniiri lõpptabel 18. vooru järel: 1. HC Kehra 34, 2. Chocolate Boys 28, 3. 
Põlva Serviti 28, 4. HC Tallas 13, 5. Viljandi HC 11, 6. Tallinna KPK 6, 7. SK 
Tapa 6 punkti. 
 
Veerandfinaalseeriad: Põlva Serviti – Tallinna KPK 2:0, HC Tallas – Viljandi HC 
0:2. 
 
04.05. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Chocolate Boys (1:0) 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 27:25; 2. ring: 26:28; 3. ring:  
22:30. 1. veerandfinaal: 25:24. 
 
Eeldatavalt põnevama poolfinaalseeria avamängus alistas tiitlikaitsja Serviti 
võõrsil napilt 25:24 Chocolate Boysi ning haaras endale koduväljakueelise. 
 
Kohtumine algas rabedalt, sest mõlemat meeskonda kimbutas ligi kuu aja pikkune 
tippmängude põud. Paremini käivitus veerandfinaalis Tallinna Käsipallikooli 
purustanud Serviti mootor, kes oli kohtumise vältel domineerivam ja võttis 
viigilise 13:13 poolaja järel lõpuks üheväravalise võidu. „Meil oli küll parem 
häälestatus, ent mäng jäi mõlemalt poolt krobeliseks,“ analüüsis Serviti 
peatreener Kalmer Musting. „Arvatavasti ei suuda kumbki meeskond veel teiseski 
kohtumises oma parimat taset demonstreerida, kuna kahe mängu vahe oli nädal aega 
pikk. Kuna kolmas matš toimub juba kolmapäeval, siis selleks heitluseks peaksid 
tiimid heas konditsioonis olema.“ 
 



Musting usub, et ka seeria teist kohtumist saadavad samad märksõnad, mis esimest 
matši. „Oma mäng tuleb kohe alguses käima saada ja kindlasti aitab meid 
kodupublik,“ alustas ta. „Samuti peame vähendama vigu. Avamatšis jätsime 
realiseerimata hulga kiirrünnakuid ning lõpus muutusime üldse ebakindlaks.“ 
 
Esmaspäeval on Mustingu käsutuses praeguse hetke Serviti parim koosseis.  
Puudu on vaid Rasmus Käo, kes avamatšis takistas vastast väljaviskel ning sai 
ühemängulise keelu ja rahatrahvi. „Käo ei paistnud esimeses kohtumises eriti 
silma, kuid ta on siiski meile ülimalt vajalik mängija,“ teatas Musting. 
 
Chocolate Boysi juhendajat Ain Pinnoneni avamäng ei üllatanud. „Oli juba ette 
teada, et tuleb närviline heitlus,“ meenutas ta. „Tegime palju pallikaotusi, ega 
suutnud oma võimalusi realiseerida. Skoori vaadates tuleb tõdeda, et kaitse 
töötas meil paremini kui rünnak.“ 
 
Kuna finaali pääsemiseks on vastane vaja alistada kolm korda, siis nüüd vajab 
Chocolate Boys Põlvast võitu. „Kui kaotame, hakkab rong ära sõitma,“ illustreeris 
Pinnonen. „Võidu nimel peavad mehed aga pingutama rohkem kui eelmine kord. 
Avamängus võis rahule jääda Kohei Yoshida, Sten-Erik Lepa ja Dener Jaanimaaga, 
teised peavad tublisti juurde panema. Loodame seekord vastase murda kogemuste ja 
pikema pingiga.“ 
 
Pinnonen lisas, et koosseisuga pole tal seegi kord erilisi probleeme. „Kahtluse 
all on vaid armees leiba teeniva väravavahi Mikola Naumi osalemine,“ teatas 
Pinnonen. „Tundub, et sõjaväe ladvikus ei ole eriti spordilembesed inimesed, sest 
Mikolal on jäänud töö tõttu nii mõnigi tähtis matš pidamata. Kuigi Yoshida on 
puurisuul seni tegutsenud hästi, tunneks ka tema end kindlamalt, kui pingilt 
oleks vajadusel vahetus võtta.“ 
 
05.05. (kell 20.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – HC Kehra (0:1) 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 29:38; 2. ring: 29:31; 3. ring:  
30:35. 1. veerandfinaal: 20:35. 
 
Veerandfinaalis kõva koormuse saanud Viljandi alustas kuu aega treeninud ja 
puhanud põhiturniiri parima meeskonna Kehra vastu uljalt ning kaotas poolaja vaid 
12:14. Pärast pausi pani Kehra sisse järgmise käigu ja võitis poolaja 
21:8 ning kogu kohtumise 35:20. 
 
Viljandi loots Lembit Nelke tunnistas, et kehralastel on mulkidest rohkem rammu. 
„Pidasime vastu esimesed 26 minutit, rohkemaks polnud meil lihtsalt jõudu,“ 
lausus Nelke. „Kehra on oma tasemelt meist üle ja meie võit oleks suur üllatus.“ 
 
Nelke sõnul kavatsetakse oma tegemistele truuks jääda ka teises matšis. „Üritame 
tempo aeglasena hoida ja võidelda,“ võttis Nelke plaani kokku ühte lausesse. 
 
Kehra peatreener Jüri Lepp esimese kohtumisega rahule ei jäänud. „Avapoolajal 
andis meil tunda ligi kuu aja pikkune mängupaus,“ tõdes ta. „Pärast vaheaega 
tugevdasime kaitset ja tegime vahe sisse. Seekord peame ikkagi parema partii 
esitama.“ 
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