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Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse teine voor 
 
Sel nädalal peetakse järjekordne voor Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel. Kohtuvad SK Tapa – Chocolate 
Boys, Tallinna KPK – Põlva Serviti ja HC Tallas – HC Kehra. Mänguvaba on Viljandi HC. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 2 (1-st mängust), 2. Viljandi HC 2 (1), 3. Chocolate Boys 2 (1), 4. Põlva Serviti 0 (0), 5. 
HC Tallas 0 (1), 6. SK Tapa 0 (1), 7.  
Tallinna KPK 0 (1) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 13, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 12, Sten Toomla 
(Tallinna KPK) 10, Risto Lepp (HC Kehra) 9, Marko Slastinovski (HC Tallas) 9, Taavi Tibar (Viljandi HC) 9 
tabamust. 
 
23.09. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Chocolate Boys 
 
Tapa pidi avavoorus tunnistama võõrsil Viljandi 25:35 paremust, Chocolate Boys oli aga kodusaalis 36:27 üle 
Tallasest. 
 
Nädalavahetusel peetud Balti liiga mängudes näitas Eesti klubidest parimat vormi Chocolate Boys, kes sai 
kaks võitu ja ühe kaotuse. Meeskonna peatreeneri Ain Pinnoneni sõnul olid šokolaadipoistel omad 
võimalused ka Riia ASK-AB.LV vastu, kellele jäädi alla ühe tabamusega. „Meil oli võidušanss, kuid lätlasi 
aitasid koduseinad,” meenutas Pinnonen. „Olen hoolealuste esitustega sügisel rahul, sest on näha, et kõik 
võitlevad. Praegu on heas hoos Dener Jaanimaa ning Valdar Noodla, kaitses tegutseb kindlalt Jaanus Rätsep.” 
 
Pinnoneni meelest on veel arenguruumi suvel Taanist koju tulnud Ravo Voosalul. „Mõne aasta eest oli ta 
paremas seisus, kuid küll ka tema ennast jälle üles töötab,” arutles Pinnonen. „Taanis mängis mees kaitses, 
seetõttu on loomulik, et mehe rünnak pole hetkel kõige parem.” 
 
Kuigi Chocolate Boys on viimastel aastatel Tapast kindlalt jagu saanud, ei minda lääne-virulasi mütsiga lööma. 
„Mängugraafik on tihe,” rehkendas Pinnonen, kes istub esimest hooaega kõrgliigaklubi treeneripingil. „Minu 
jaoks on taoline seis uus, kuid õnneks on kogenud mängijad selle pingega harjunud.” 
 
Pinnonen lisas, et endiselt on vigastustega eemal operatsioonil käinud Janis Selge ja Risto Sidok ning ka Priit 
Kotsar ei saa Tapa vastu väljakule joosta. 
 
23.09. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Põlva Serviti 
 
Tallinna KPK avas hooaja 21:47 kaotusega vastase väljakul Kehrale, tiitlikaitsja Serviti oli aga esimeses voorus 
mänguvaba. 
 
Valitseva Eesti ning Balti meistri Serviti hooaja algus on kulgenud tõusude ja mõõnadega. „Kogenenud Riho-
Bruno Bramanise kõrval moodustavad meil meeskonna tuumiku noored mängijad,” arutles Serviti juhendaja 
Kalmer Musting. „Seetõttu ei suuda me pakkuda stabiilseid esitusi. Hetkel pole tiimis ka liidrit välja kujunenud 
ning kord tuleb väravaid ühelt, siis jälle teiselt positsioonilt.” 
 



Serviti sai nädalavahetusel toimunud Balti liiga kohtumistes kodusaalis vaid ühe punkti. „Kehra ja Chocolate 
Boysi vastu oli mängupilt normaalne, Riihimäki Cocksiga aga kehva,” meenutas Musting ning hindas 
Bramanise ja Maksim Butenko etteasteid: „Rihol jäi eelmine hooaeg sisuliselt vahele, seega kulub mehel nüüd 
vormi saavutamiseks aega. Bramanis on aga suure tahtejõuga ning küll ta omale tasemele jälle jõuab. Praegu 
olen tema panusega igatahes rahul. Butenko on aga seni esinenud alla oma võimete. Põhjuseks on see, et 
ukrainlase pere maadleb viisaprobleemidega, ent tippspordis avaldavad sellised asjad oma mõju.” 
 
Kuigi Tallinna KPK sai avavoorus suure kaotuse Kehralt, ei oota Musting seekord kerget jalutuskäiku. „Suvel 
jätsid nad väga hea mulje, seega pisut imestasin, et nad nüüd totaalselt hävisid,” analüüsis Musting. „Selge on 
see, et peame selleks mänguks korralikult keskenduma.” 
 
Serviti kasutas nädalavahetusel Balti liigas väravavahina seni Cocksi puurisuul seisnud Paavo Nelket, ent 
meest pole veel palgatud. „Praegu on vara veel midagi öelda,” jäi Musting diplomaatiliseks. „Ilmselt jätkame 
siiski oma seniste väravavahtide Eston Varuski ja Denis Lõokesega.” 
 
24.09. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Tallas – HC Kehra 
 
Tallas kapituleerus hooaja avamatšis võõrsil 27:36 Chocolate Boysi ees, Kehra nuhtles aga kodus 47:21 
Tallinna KPK meeskonda. 
 
Vaatamata kaotusele jäi Tallase loots Toivo Järv oma hoolealustega rahule. „Praeguse rivistusega on vähem 
kui kümneväravaline kaotus Chocolate Boysile normaalne,” hindas Järv. „Meie probleemiks on ikka koosseis, 
sest nüüd selgus, et Raul Golubkov läheb ilmselt Eestist ära ja meid ei aita.” 
 
Järv vaatas kalendrisse ning tunnistas, et kava on nende jaoks raske.  
Avavoorus kohtuti Chocolate Boysiga ning nüüd seistakse silmitsi Kehraga. „Peaasi, et meestel mänguisu ei 
kao,” loodab Järv. „Edukateks partiideks peame veel kaitset lihvima ja lootma, et kõik paremad tegijad 
võistlusdressi selga tõmbavad. Praegu on meil eeskätt mängukogemust vaja, sest hooajaeelseid 
kontrollkohtumise jäi napiks.” 
 
Kolmanda Eesti klubina Balti liigas osalev Kehra noppis nädalavahetusel vaid punkti Servitilt. „Riia ASK-AB.LV 
on kodus kõva, kuid teist Läti klubi LSPA- d ja Servitit oleksime pidanud võitma,” rehkendas Kehra peatreener 
Jüri Lepp. „LSPA vastu tegutsesime kaitses nõrgalt, lisaks arvasid osad mehed, et on võimalik kerge võit 
võtta.” 
 
Lepp lisas ka, et meeskond ei tööta veel õlitatult. „Risto Lepp ja Janar Mägi pole ju sisuliselt koos 
mänginudki,” tõi kehralaste juhendaja välja ühe kitsaskoha. „Ning loomulikult peame rõhuma rohkem 
kaitsetööle. Kuna viimased mängud meil ebaõnnestusid, siis Tallase vastu peame andma endast maksimumi.” 
 
EKL-i pressiteenistus 

 


