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HC Kehra võib käsipallimeistrivõistlustel tagada koha finaalis 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel jätkatakse kolme võiduni peetavate 
poolfinaalseeriatega, kus on vastamisi HC Kehra – Viljandi HC (seeria seis 
2:0) ja Chocolate Boys – Põlva Serviti (1:1). 
 
Väravaküttide edetabel kokku: Marko Koks (Viljandi HC) 194, Taavi Tibar (Viljandi 
HC) 152, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 123, Marko Slastinovski (HC Tallas) 119, 
Martin Johannson (HC Kehra) 106, Mario Karuse (Põlva 
Serviti) 104, Roman Glinkin (HC Kehra) 94, Maksim Butenko (Põlva Serviti) 93, 
Kristjan Muuga (Põlva Serviti) 88, Valdar Noodla (Chocolate Boys) 86 tabamust. 
 
Play-offi väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 42, Taavi Tibar 
(Viljandi HC) 26, Maksim Butenko (Põlva Serviti) 24, Sten Toomla (Tallinna 
KPK) 21, Sergei Ljubtšenko (Põlva Serviti) 20, Kristjan Muuga (Põlva 
Serviti) 19, Kristo Voika (Viljandi HC) 19, Risto Lepp (HC Kehra) 18, Mario 
Karuse (Põlva Serviti) 16, Kristjan Lind (HC Tallas) 16, Dener Jaanimaa 
(Chocolate Boys) 15, Janar Mägi (HC Kehra) 13 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. 
 
06.05. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Põlva Serviti 
(1:1) 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 25:27; 2. ring: 28:26; 3. ring:  
30:22. 1. poolfinaal: 24:25; 2. pf: 31:26. 
 
Teine poolfinaalmäng Chocolate Boysi ja Serviti vahel lõppes samuti 
külalismeeskonna võiduga. Kui avamatši Kiilis võitis 25:24 Serviti, siis teise 
kohtumise Põlvas Chocolate Boys 26:31. Vaatamata viieväravalisele vahele kulges 
mäng pingeliselt. Puhkama mindi väljakuperemeeste 15:14 dikteerimisel ja ka teine 
poolaeg algas võrdselt. Kui mängida jäi kümmekond minutit, pääses Chocolate Boys 
viie tabamusega ette ning viigistas seeria üldseisu 1:1-le. 
 
Chocolate Boysi peatreeneri Ain Pinnoneni meelest oli neil vastasest suurem 
võidunälg. „Me ei tohtinud endale kaotust lubada, sest muidu oleks Serviti 
astunud ühe jalaga finaali,“ rehkendas ta. „Kogu meeskond tegutses meil hästi. 
Rünnakutel tahaks esile tõsta Jürgen Rooba kiireid lahendusi ja Dener Jaanimaad. 



Kaitses olid kõik heal tasemel, sellele annab tunnistust fakt, et Serviti viskas 
oma kodus vaid 26 väravat. Kindlasti tuleb meil ka suured tänusõnad öelda 
väravavaht Kohei Yoshida.“ 
 
Kui enne kahte esimest matši kurtsid mõlema meeskonna treenerid tasemel mängude 
põuda, siis poolfinaalseeria kolmandaks duelliks jäi adra seadmiseks aega kaks 
päeva. „Nüüd hakkab tundma andma treenitus ja taastumine,“ filosofeeris Pinnonen. 
„Võrdsete tiimide puhul piisab paarist õnnestumisest ja vastase prohmakast, et 
paari-kolme värava suurune edu saavutada. Sellest aga tihtilugu piisabki. Nii 
näiteks läks ka teises mängus.“ 
 
Chocolate Boys võitles endale tagasi koduedu, ent Pinnonen sellele suurt 
tähelepanu ei pööra. „Põlvas meile meeldib mängida,“ teatas ta. „Seal on 
rohkearvuline ja kõva lärmi tegev publik. Kuigi nad elavad kaasa omadele, sütitab 
see ju vastasmeeskondagi.“ 
 
Serviti juhendaja Kalmer Mustingu meelest näitasid mõlemad meeskonnad paremat 
mängu kui nädal aega tagasi Kiilis, ent siiski ei tegutsenud põlvalased mehe 
sõnul teises matšis nii nagu oodatud. „Taktikaliselt ebaõnnestusime täielikult,“ 
pahandas ta. „Teisel poolajal hakkasime paaril korral liigselt kiirustama ja 
Chocolate Boys karistas meid kohe ära. Muidu oli võrdne mäng, kuid tänu meie 
lihtsatele vigadele oli kaheksa minutit enne lõppu võitja selgunud. Play-offis 
loeb vaid võit, seega pole vahet, kas kaotad ühe või viie väravaga.“ 
 
Musting ei pea sarnaselt Pinnonenile Chocolate Boysi koduväljakueelist selles 
seerias oluliseks. „Meile Kiili väljak sobib,“ sõnas Musting. „Ainus, mis võib 
mõjutada, on meie pikk bussisõit Põlvast Põhja-Eestisse.“ 
 
Kahe hooaja vahel pereheitmise läbi teinud Servitile võib lõpuks saatuslikuks 
saada kindla liidri puudumine. „Paljud meie mehed on küll kogenenud, kuid mitte 
niivõrd kui šokolaadipoisid,“ arutles Musting. „Samuti võib millalgi esile 
kerkida vastase pikem pink.“ 
 
07.05. (kell 18.30) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Viljandi HC (2:0) Omavahelised 
mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 38:29; 2. ring: 31:29; 3. ring:  
35:30. 1. poolfinaal: 35:20; 2. pf: 35:30. 
 
Favoriit Kehra kohtas teises poolfinaalis võõrsil Viljandis mulkide suuremat 
vastupanu kui avamatšis, ent pärast 16:16 viigiga lõppenud esimest poolaega 
lülitas põhiturniiri parim sisse järgmise käigu, venitas vahe ligi kümnele 
väravale ja jõudis 35:30 paremusega finaalist ühe võidu kaugusele finaalist. 
 
„Taaskord tegutsesime avapoolajal kaitses nõrgalt,“ viitas Kehra loots Jüri Lepp 
kitsaskohale. „Kindlasti avaldas oma mõju kaitse ühe tugitala Martin Johannsoni 
puudumine, kes viibib testimisel Lõuna-Koreas.“ 
 
Lepa meelest on nende mängutaseme kõikumine tingitud pikast pausist. „Jällegi 
käivitusime alguses raskelt, kuid teisel poolajal leidsime oma rütmi,“ analüüsis 
Lepp. „Lõpuks saime taas kõiki mehi kasutada. Tõsi, endiselt oli puudu Eduard 
Makejev, kes peaks üsna pea taastuma jalavigastusest.“ 
 



Viljandi peatreener Lembit Nelke jäi oma hoolealuste tegutsemisega teises matšis 
rahule. „Meie poolt oli normaalne mäng,“ leidis ta. „Teisel poolajal kustus 
väravavaht küll ära, kuid kokkuvõttes pole meil küll enam kuskilt hoogu juurde 
panna.“ 
 
Nelke lisas, et kolmandas matšis ei saa töökohustuste tõttu Kehrasse sõita paar 
meest, teiste seas ka võtmemängijate hulka kuuluv Vitali Vorobjov. „Kui samast 
klassist meeskonna vastu mängides peaks keegi rivist välja langema, siis võib see 
saatuslikuks osutuda, ent kraad kangema vastasega võideldes pole sellistel 
asjadel erilist vahet,“ mõtiskles Nelke. „Nüüd saavadki teised ennast rohkem 
tõestada.“ 
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