
Eesti Käsipalliliit 
Pressiteade 
15.05.2009 
 
Käsipalliliigas algab finaalseeria HC Kehra ja Chocolate Boysi vahel 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel algab pühapäeval kolme võiduni peetav 
finaalseeria HC Kehra ja Chocolate Boysi vahel. Esmaspäeval toimub esimene 
kohtumine pronksiseerias, kus on vastamisi Põlva Serviti ja Viljandi HC. 
 
17.05. (kell 18.30) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Chocolate Boys Omavahelised 
mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 35:32; 2. ring: 29:28; 3. ring:  
32:26. 
 
Põhiturniiri kaks paremat meeskonda Kehra ja Chocolate Boys on tänavu omavahel 
kohtunud seitse korda. Eesti meistrivõistlustel on kõigil kolmel korral peale 
jäänud Kehra, Balti liigas ja karikafinaalis aga võttis kumbki ühe võidu. 
 
Finaalseeria avamatš võib Kehra peatreeneri Jüri Lepa meelest kujuneda 
ettearvamatuks, sest tema juhendatavat meeskonda on kimbutanud tugevate mängude 
põud. „See hooaeg on kulgenud nii, et meil pole praktiliselt pool aastat ühtegi 
rasket katsumust olnud,“ meenutas Lepp. „Karikafinaal oli detsembris, üsna pea 
pärast seda kindlustasime Eesti meistrivõistlustel põhiturniiri esikoha ja Balti 
liiga rong läks meil varakult minema. Viimasel ajal oleme hoolega harjutanud ning 
nüüd peame edu saavutamiseks lihtsalt omal tasemel mängu näitama.“ 
 
Lepp teab kogenenud treenerina, et iga seeria avamatš on oluline, kuid mitte 
määrav. „Esimese mängu tähtsust ei saa alahinnata, ent näiteks poolfinaal 
šokolaadipoiste ja Serviti vahel lõppes ikkagi avakohtumise kaotanud Chocolate 
Boysi võiduga,“ lausus Lepp. „Ei saa ka unustada, et me pole tänavu Eestis 
tähtsaid mänge kaotanud.“ 
 
Lepp kavatseb finaalseerias võtta ühe matši korraga. „Iga kohtumine on erinev,“ 
mõtiskles ta. „Nii tuleb igat mängu pärast analüüsida ja seeria vältel vajalikke 
korrektuure teha. Poolfinaal igatahes näitas, et Chocolate Boys on eriti tugev 
kaitses.“ 
 
Koosseisuga Kehrale suuri probleeme pole, ainsana kimbutab vigastus nurgamängijat 
Eduard Makejevit, kellele Lepp seekord panuseid ei panegi. „Makejev on tänu 
lünklikule treeningule tihti rivist väljas,“ alustas ta. „Kui mees selles seerias 
mõnes mängus ka osaleb, siis on ikkagi selge, et tippvormi ta tänavu enam ei 
jõua. Seetõttu me Makejevi peale enda tegevust üles ei ehita.“ 
 
Chocolate Boysi juhendaja Ain Pinnonen ei tea, kas raske poolfinaalseeria annab 
neile nüüd eelise või mitte. „Oleme tugevatest mängudest taastunud, samas ei tea 
ma vastase hetkevormist midagi,“ sõnas Pinnonen. „Nägin Kehra treeningkohtumist 
Audentesega, kuid noortest polnud neile vastast.“ 
 
Pinnonen lisas tagasihoidlikult, et seeria kerge favoriit on Kehra. „Statistika 
räägib nende kasuks, kuid üldiselt hindan võimalusi võrdseks 50-50,“ ennustas ta. 
„Usun, et oleme oma tänavuse hooaja parimas vormis, sest tegu on ju finaaliga. 
Kuhu sa seda vormi ikka sätid, kui mitte otsustavateks lahinguteks.“ 



 
Pinnonen finaalseeriast erilist ilu ei otsi. „Nüüd võideldakse vaid võidu nimel,“ 
filosofeeris ta. „Esimene mäng saab kindlasti olema üksteise kompamine, ent ka 
järgmised kohtumised tulevad närvilised.“ 
 
Veel ütles Pinnonen, et finaalseeriaks on rivis väravavaht Mikola Naum, kes seni 
olnud tihedalt seotud sõjaväega. „Naum on rivis, ent ta pole saanud trenni teha,“ 
rääkis Pinnonen. „Poolfinaalides tegutses kindlalt Kohei Yoshida, kuid teda 
toetas piisavalt hästi kogu kaitseliin. Kehra vastu saab meil ilmselt raskem 
olema, sest neil on Servitist võimsam tagaliin, lisaks Eesti koondisesse kuuluvad 
nurgamängijad ja väravavaht.“ 
 
18.05. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Põlva Serviti 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 22:34; 2. ring: 23:30; 3. ring:  
24:35. 
 
Kahest mängust koosneva pronksiseeria eel on soosikuks mullune Eesti meister 
Serviti, kes sai põhiturniiril Viljandist jagu keskmiselt kümne väravalise 
paremusega. 
 
Serviti loots Kalmer Musting aga medaleid veel endale kaela riputama ei hakka. 
„Enne tuleb ikka mängud ära mängida,“ kordas Musting vana tõde. „Praegu ongi 
oluline, et mehed leiaksid motivatsiooni. Viljandi on sitke meeskond ja 
poolfinaalis suutsid nad Kehra vastu igas mängus poolajaseisu võrdsena hoida. Ka 
meie oleme nad tänavu suutnud murda alles teisel poolajal. Neile ei tohi 
võimalust anda, pealegi toimub avamatš Viljandis.“ 
 
Mulkide peatreener Lembit Nelke seisab aga kindlalt kahe jalaga maapinnal. 
„Serviti treenitus on ikka nii kõva, et ka kehvema motivatsiooniga ei anna nad 
meile mingit šanssi,“ hindas Nelke olukorda. „Võitluseta me siiski alla anda ei 
kavatse. Samas ootame juba pingsalt järgmist hooaega, sest kõik mehed ja noored 
on lubanud Viljandis jätkata. Seega peaksime sügisel olema 
konkurentsivõimelisemad kui praegu.“ 
 
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. 
 
Veerandfinaalid (2 võiduni): Põlva Serviti – Tallinna KPK 2:0, HC Tallas – 
Viljandi HC 0:2. 
Poolfinaalid (3 võiduni): HC Kehra – Viljandi HC 3:0, Chocolate Boys – Põlva 
Serviti 3:1. 
 
Väravaküttide edetabel kokku: Marko Koks (Viljandi HC) 200, Taavi Tibar (Viljandi 
HC) 160, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 138, Marko Slastinovski (HC Tallas) 119, 
Mario Karuse (Põlva Serviti) 115, Martin Johannson (HC 
Kehra) 106, Maksim Butenko (Põlva Serviti) 100, Kristjan Muuga (Põlva 
Serviti) 99, Valdar Noodla (Chocolate Boys) 99, Roman Glinkin (HC Kehra) 95 
tabamust. 
 
Play-offi väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 48, Taavi Tibar 
(Viljandi HC) 34, Maksim Butenko (Põlva Serviti) 31, Sergei Ljubtšenko (Põlva 



Serviti) 31, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 30, Kristjan Muuga (Põlva Serviti) 
30, Risto Lepp (HC Kehra) 29, Mario Karuse (Põlva Serviti) 27, Kristo Voika 
(Viljandi HC) 23, Valdar Noodla (Chocolate Boys) 22 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. 
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