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Täna algavad Eesti meeste käsipallimeistrivõistlused 
 
Teisipäeval, 9. septembril peetakse esimene kohtumine Eesti meeste 
käsipallimeistrivõistlustel hooajal 2008/2009, kui üksteiselt võtavad mõõtu 
Chocolate Boys – HC Tallas. Kolmapäeval on vastamisi HC Kehra – Tallinna 
Käsipallikool ja Viljandi HC – SK Tapa. Mänguvaba on Põlva Serviti. 
 
Hooaja 2007/2008 lõppjärjestus: 1. Põlva Serviti, 2. HC Kehra, 3. Chocolate Boys, 
4. Viljandi HC, 5. SK Tapa, 6. HC Tallas, 7. SK Reval-Sport/Kristiine SK. 
 
Tänavustel Eesti meistrivõistlustel osalevad samad klubid, kes ka eelmisel 
hooajal. Nime muutis SK Reval-Sport/Kristiine SK, kellest sai tänavuseks Tallinna 
Käsipallikool. 
 
Seekord mängivad meeskonnad turniirisüsteemis kolm ringi, mille järel kaks 
paremat pääsevad otse poolfinaali, neli järgmist aga veerandfinaali. Algava 
hooaja põhiturniir lõppeb tuleva aasta 31. märtsil ja meister selgub hiljemalt 
23. mail. 
 
09.09. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – HC Tallas 
 
Mullune Eesti karikavõitja ja meistrivõistluste pronksimeeskond Chocolate Boys 
kohtus eelmisel hooajal toona eelviimaseks jäänud Tallasega kaks korda ning 
võitis 39:25 ja 31:25. Jõudude vahekord peaks sarnane olema tänavugi, kuigi 
Chocolate Boysi peatreeneripingil asendab Riho-Bruno Bramanist Ain Pinnonen, 
meeskonna põhituumikust on pea pool olnud suvel kimpus vigastustega ning Tallas 
on omakorda saanud Kehralt tagasi mitmed võtmemängijad. 
 
„Meil on küll kuus meest vigastustega eemal olnud, kuid nüüd hakkavad nad 
paranema,” teatas Pinnonen. „Dener Jaanimaa, Martin Noodla ja Sten-Erik Lepp 
peaks Tallase vastu juba rivis olema. Kuigi vastast ei saa allahinnata, ehk 
kõigest sellest siiski piisab võiduks.” 
 
Esimest korda kõrgliigaklubi treeneriks kerkinud endine tippmängija Pinnonen on 
tegutsenud varem koos Serviti edutreeneri Kalmer Mustinguga Eesti juunioride 
koondisega, edaspidi jätkab sama tandem rahvuskoondise eesotsas.  
Siiski läheb Pinnonen hooaja avamängule vastu põksuva südamega. „Ärevus on sees, 
nii peabki,” kordas ta tuntud elutõde. „Olen küll tegutsenud varem treenerina, 
kuid praegune olukord on ikkagi uus. Üks asi on kõike kõrvalt vaadata, teine ise 
seda kogeda.” 
 
Hooajaeelsel kontrollturniiril Tallinnas ei teeninud Chocolate Boys punktigi, 
kuid Pinnoneni see ei häiri. „Vaatamata vigastustele oli mängupilt hea,” 
analüüsis ta. „Tallas on avavoorus ohtlik, ent esimene vastane oleks võinud tulla 
tugevamgi.” 
 
Kui Chocolate Boys hankis rivistusse Taanis pallinud Ravo Voosalu ja endisest 
Reval-Sport/Kristiinest Jürgen Rooba, siis Tallas sai Kehrast samuti olulist 



täiendust. Nimelt tulid paberilinnast Lasnamäele Raul Golubkov, Kristjan Järv ja 
Rando Pung. Meeskonna loots Toivo Järv ei hakka aga veel superedule mõtlema. „Me 
oleme amatöörid,” rahustas ta käsipallihuvilisi. „Tallase põhituumik võiks 
konkureerida suure kolmiku Põlva Serviti, Kehra ja Chocolate Boysiga, kuid kogu 
koosseis sellisel tasemel vankrit välja ei vea.” 
 
Järve sõnul on amatööriseisus ka argumendiks miks meeskonna rivistus 
ülesandmislehel suureks kujunes. „Kõik sõltub poiste tahtest ja võimalustest,” 
filosofeeris Järv. „Kuna enamus mehi käib tööl või koolis, siis hakkab meie 
koosseis varieeruma. Praegu on ju raske öelda, kes saab mingile mängule tulla. 
Seega peab meil nimekiri pikk olema.” 
 
Kuigi Tallas on pärast mullust ebaõnnestunud hooaega kosunud, ei oota Järv 
tänavuselt avamängult imet. „Šokolaadi võivad segada vigastused, ent nad on 
ikkagi tugevad,” jäi Järv realistiks. „Meie peamine eesmärk on sel aastal 1990. 
aastal ja hiljem sündinud poistega Eesti meistritiitel võita.” 
 
10.09. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Tallinna Käsipallikool 
 
Eelmisel aastal nii meistrivõistlustel kui karikasarjas teiseks jäänud Kehral 
polnud viimase positsiooni hõivanud toonase Reval-Sport/Kristiine ehk praeguse 
Tallinna Käsipallikooli alistamisega probleeme. Võidud võeti tulemusega 41:28 ja 
41:33. Kuigi KPK noor koosseis areneb pidevalt, ei tohiks nad praegu veel 
kehralastele ohtlikuks saada. 
 
Pealegi on Kehra tänavugi soosik, isegi suurem kui paaril eelmisel hooajal. 
„Meeskonnaga liitus taas mängujuht Risto Lepp, seega on meie tagaliin tugevam,” 
arutles Kehra peatreener Jüri Lepp. „Risto ajab mängu kiireks, lisaks on klubi 
üks liidritest Janar Mägi veelgi rohkem treeninud ning kindlasti saamas Eesti 
liigas staariks.” 
 
Jüri Lepa sõnul on meeskond tippude poolest hästi komplekteeritud, kuid tagala 
vajaks kindlustamist. „Meil on igale positsioonile välja panna koondislane,” 
rehkendas ta. „Kui aga keegi rivist välja langeb, siis vahetust pole kerge leida. 
Kuna Tallas on Kehra sõsarklubi, siis mängijate puudust meil pole. Määravaks saab 
raha, sest kõiki mehi me profiks teha ei suuda.” 
 
Jüri Lepp on nõus, et Kehra läheb KPK vastu favoriidina, seega on tema pilk 
suunatud tulevikku. „Eesti liiga süsteem on selline, et vormis tuleb olla 
kevadel,” vedas ta reglemendis näpuga järge. „Praegu teeme rasket trenni, et 
oktoobriks euromängudeks vormis olla. Igatahes koosseis on meil hea, nüüd peame 
veel taktikat lihvima.” 
 
Tallinna KPK juhendaja Ahmed Porkveli sõnul muutus küll klubi nimi, kuid sisu jäi 
praktiliselt samaks. „Panime lihtsalt Siili Palliklubi ja Reval- Spordi 
käsipallipoisid kokku,” kommenteeris Porkveli. „Seega kolisime ka Forelli 
tänavale Kristiine Sporti. Meeskonna nimeks sai Tallinna Käsipallikool, ent linna 
toetust meil ei ole. Vaatame kõigepealt, kuidas asi hakkab toimima.” 
 
Porvkeli unistustes ei ela ning seetõttu sõidab Kehrasse avavooru kohtumisele 
realistina. „Tahaks esitada hea partii,” alustas ta. „Loodetavasti jääb kena 
mänguga kaotus kuue-seitsme väravaliseks. 



 
Endine joonemängija lisas, et koosseisus on kahe hooaja vahel toimunud paar 
muudatust. „Noorendasime suvel koosseisu veelgi ja loovutasime Jürgen Rooba 
šokolaadipoistele,” tutvustas Porkveli klubi tegemisi. „Mullu läks Chocolate 
Boysi Jaanimaa, seega saame mõnes mõttes oma tööle hinnangu anda ka valitseva 
karikavõitja tulemuste põhjal. Hea on aga see, et kui eelmisel aastal viibisid 
paljud meie mängijad sõjaväes, siis seekord vähemalt seda muret ei ole.” 
 
10.09. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – SK Tapa 
 
Vooru kõige põnevamaks tõotab kujuneda mulluse neljanda Viljandi ning viienda 
Tapa omavaheline mõõduvõtt. Meeskonnad olid eelmisel hooajal meistrivõistlustel 
vastamisi koguni kaheksa korda. Põhihooaja mängud lõppesid Viljandi poolt 
vaadatuna 31:25, 27:21, 32:23, 31:24, 29:18, 24:26 ja veerandfinaalid 22:20, 
23:21. 
 
Viljandi loodab meistrivõistlustel saada ka seekord neljanda koha, lisaks 
tahetakse ehmatada kasvõi ühte kohalikku suurt Servitit, Kehrat või Chocolate 
Boysi. „Ammu pole keegi tippkolmikult punkte võtnud, nüüd oleks juba aeg,” sõnas 
Viljandi peatreener Lembit Nelke. „Sel suvelgi mängisime Chocolate Boysiga korra 
võrdselt, kuid lõpuks siiski kaotasime.” 
 
Nelke lisas, et tänavu suvel on mehi käinud trennis rohkem kui paaril eelmisel 
aastal. „Poisse on juurde tulnud, pealegi arenevad 17-aastased pidevalt edasi,” 
analüüsis ta. „Meie eesmärgiks on ka tänavu neljas koht, kuid võitlus selle nimel 
saab olema armutu.” 
 
Tapa juhendaja Elmu Koppelmann läheb hooajale vastu lootusrikkalt. „Me pole 
viimased kolm-neli aastat treeninud nii palju kui praegu,” lausus ta. „Mullu 
olime väljas meistriliiga noorima koosseisuga, tänavuseks oleme seega kogemusi 
juurde hankinud. Kolm suurt Serviti, Kehra ja Chocolate Boys võtavad ilmselt oma, 
kuid me sihime neljandat kohta. Pealegi arvan, et tagumise neliku kohtumised 
saavad olema liidrite omadest huvitavad.” 
 
Siiski tunnistas Koppelmann, et muresid on neilgi. „Meil elab kaheksa meest 
väljaspool Tapat, seega ei saa me koos kuigi palju treenida,” tõdes ta. „Pealegi 
peab liider Siim Valdlo armeesse minema, tekkinud tühimiku loodame täita 
noorukese Kaspar Leesiga.” 
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