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Käsipallimeistrivõistlused naasevad kolmenädalaselt pausilt 
 
Teisipäeval ja kolmapäeval peetakse järjekordne voor Eesti meeste 
käsipallimeistrivõistlustel. Kohtuvad Chocolate Boys – Viljandi HC, HC Kehra – SK 
Tapa ning HC Tallas – Põlva Serviti. Mänguvaba on Tallinna KPK. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 4 (2-st mängust), 2. Chocolate Boys 4 (3), 3. Põlva 
Serviti 4 (2), 4. Viljandi HC 2 (2), 5. SK Tapa 2 (3), 6. Tallinna KPK 2 (3), 7. 
HC Tallas 0 (3) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 28, Marko Slastinovski 
(HC Tallas) 25, Marko Koks (Viljandi HC) 21, Taavi Tibar (Viljandi HC) 18, Mario 
Karuse (Põlva Serviti) 15, Risto Lepp (HC Kehra) 15, Mehis Nõmmik (SK Tapa) 15, 
Valdar Noodla (Chocolate Boys) 14, Tarmo Ulla (Chocolate Boys) 14 tabamust. 
 
21.10. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Viljandi HC 
 
Chocolate Boys sai eelmises voorus oma tänavuse esimese kaotuse, kui alistus 
kodusaalis 25:27 valitsevale meistrile Põlva Servitile. Esmakordselt lahkus 
väljakult lööduna ka Viljandi, kapituleerudes samuti omal platsil 29:30 Tallinna 
Käsipallikooli ees. 
 
Meistrivõistlustel kestnud kolmenädalase pausi ajal mängis Chocolate Boys 
eurosarja mänge, kus jäi alla Skopje Vardarile. Kui avamängus kodus võideldi 
üheks hetkeks välja seitsmeväravaline edu, mis lõpuvileks sulas kahele 
tabamusele, siis Makedoonias saadi kindel üheksaväravaline kaotus. „Kohtunikud 
Skopjes mängu ära ei teinud, kuid ütleme, et seal oli Balkani vile,” jäi 
külmetushaigusega võitlev Chocolate Boysi peatreener Ain Pinnonen 
diplomaatiliseks ning lisas: „õnneks mängijad on terved!” 
 
Kuigi Chocolate Boysi jaks on viimastel aastatel Viljandist üle käinud, ei 
alahinda Pinnonen vastast. „Tagumise neliku meeskondi ei tohi kergelt võtta,” 
hoiatas Pinnonen hoolealuseid. „Peame esitama hea partii, et saada kätte vajalik 
enesekindlus.” 
 
Viljandi juhendaja Lembit Nelke mulkidel suurt võidušanssi ei näe. „Tase on 
praegu selline, et Chocolate Boys on meist üle,” tõdes ta. „Neil on ju profi- , 
meil aga amatöörtiim. Tähtis on siiski see, et meie poistel on sära silmis.” 
 
Karikavõistlustel Tapa seljatanud, kuid meistrivõistlustel viimati Tallinna 
Käsipallikoolile kaotanud Viljandil pole Nelke sõnul kerge ka tulevikus. „Eelmise 
aasta neljas koht ei tähenda seda, et me võiks väljakul hakkama saada 
pingutamata,” tunnistas ta. „Näiteks nüüd vahetas üks meie mängijatest töökohta 
ja arusaadavalt ei saa ta praegu meeskonda aidata.” 
 
21.10. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – SK Tapa 
 



Liiderklubi Kehra oli viimati mänguvaba, punktiarve avanud Tapa meeskond alistas 
aga koduväljakul 33:30 tabelis viimaseks langenud Tallase. 
 
Nädalavahetusel EHF-i karikasarjas Iisraeli klubi seljatanud Kehra sai puhata 
vaid päeva. Teisipäeval kohtutakse Tapaga ja Eesti meistrivõistluste järgmine 
voor toimub juba sel nädalavahetusel. Siis ootab aga Eesti käsipallieliiti ees 
EM-valikturniir. „Kui vahepeal tundus, et mänge justkui polegi, siis nüüd läks 
graafik tihendaks,” kalkuleeris Kehra loots Jüri Lepp. „Peame kiirelt unustama 
eurosarja võidu ning keskenduma Eesti meistrivõistlustele. Ehki Tallasega läks 
meil viimati raskeks, loodan siiski, et Tapast oleme veenvamalt üle. On ju 
tütarklubi Tallasega meil olnud alati oma kana kitkuda.” 
 
Tapa peatreener Elmu Koppelmann on jõudude vahekorraga kursis ja imet ei oota. 
„Kehra on selle mängu selge favoriit,” tunnistas ta. „Neil on stabiilne koosseis, 
kus kõik liinid hästi komplekteeritud ning mitmed mängijad veel koondise 
kandidaadid. Tahame näidata head mängu ja vastavalt võimetele Kehra meeskonna elu 
raskeks teha, kuid illusioone ma enda ette ei sea. Üritame võtta igast mängust 
maksimumi ning keskenduda sellel hooajal meie jaoks tähtsamatele mängudele.” 
 
Mullu viienda koha saanud Tapa käib tänavu juba sissetallatud rada. „Hooaeg on 
alanud suhteliselt hästi,” kirjeldas Koppelmann hetkeseisu. „Avavooru mäng 
Viljandiga oli kehv, kuid järgmised matšid on läinud ülesmäge. Kõige paremini 
õnnestus meil teise karikamängu esimene poolaeg Viljandi vastu.  
Siiski ei ole loomulik, et üks võistkond saab poolajal seitse 7-meetri viset, 
teine aga ainult ühe. Sama suhe oli kaheminutiliste karistustega.  
Kohtunikud peaksid siin nüüd küll peeglisse vaatama.” 
 
Tapa pole sel hooajal saanud täisrivistuses esineda, sest meeskonna üks 
liidritest Siim Valdlo teenib aega armees. „Olen mängujuhina kasutanud noori ning 
perspektiivikaid Kaspar Leesi ja Aleksander Oganezovit,” tutvustas Koppelmann 
tegemisi. „Selge on aga see, et nad vajavad arenemiseks aega.  
Hetkel on meil liidrikohustused enda õlule haaranud Mehis Nõmmik ning Priit- 
Eerik Rajur.” 
 
22.10. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Tallas – Põlva Serviti 
 
Kaks vooru tagasi soosik Kehrale vaid kolme väravaga kaotanud Tallas jäi 
järgmises kohtumises võõrsil 30:33 alla Tapale, Serviti oli aga gigantide duellis 
samuti vastase väljakul 27:25 parem Chocolate Boysist. Tallas on seni kaotanud 
kõik mängud, Serviti jätkab endiselt puhaste paberitega. 
 
Kuigi Tallasel on tabelis ümmargune null, pole kaotused olnud suured.  
Pealegi ei ole graafik lasnamäelasi hellitanud, sest esimeses neljas voorus on 
vastasteks suure kolmiku klubid Serviti, Kehra ja Chocolate Boys ning lisaks 
Tapa. 
 
„Väravate vahe näitab, et suudame kõigiga mängida,” rõõmustas Tallase juhendaja 
Toivo Järv. „Kahju ainult, et Tapa vastu ebaõnnestusime. Tegime katastroofiliselt 
palju pallikaotuseid, nad olid rünnakul head, me ei suutnud enda võimalusi 
realiseerida ning ka väravavaht tegutses alla oma võimete.” 
 



Järve sõnul on Tallase koosseis küll hea, kuid nüüd tuleb rohkem trenni teha. 
„Üle paari aasta on koosseis lubav,” vaatas Järv tiimi nimekirja. „Trennis on 
pidevalt 10-12 poissi, seega julgen juba neilt midagi nõuda. Kahju vaid, et Raul 
Golubkov siirdus tööle välismaale, kuna temaga oleksime märksa ohtlikumad. 
Punktiarve tuleks muidugi avada kasvõi Serviti vastu, sest muidu saab meeskond 
vaimse nokaudi.” 
 
Serviti loots Kalmer Musting tabeliseisul end aga eriti häirida ei lase. „Tallas 
pole autsaider,” teatas ta. „Nad on esinenud südilt, seega neid kergelt võtta ei 
saa. Pealegi pole me hetkel enda paari viimase hooaja tasemel.” 
 
Kuigi Serviti täitis ühe oma sügisestest ülesannetest ja jõudis eurosarjas 
kolmandasse ringi, ei jää Musting hoolealustega päris rahule. „Stabiilsus 
puudub,” põhjendas ta oma seisukohta. „Mario Karuse ning Eston Varusk on 
tegutsenud loodetud tasemel, teiste esitused kõiguvad seinast-seina. Muret teeb 
ka see, et mängudes tekivad meil teinekord koguni viieminutilised mõõnaperioodid, 
mis on selgelt liiga pikad.” 
 
Vigastustega maadlev Serviti võib juba Tallase vastu kasutada Riho-Bruno 
Bramanist ning Priit Poksi, kuid nende osalemine pole veel kindel. „Nad taastuvad 
hästi, vaatame mis saab,” jäi Musting salapäraseks. „Bramanise ja Poksi 
naasmisega tekib meil meeskonnasisene konkurents, kuid see viib ju edasi.” 
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