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HC Kehra võib käsipalliliigas kindlustada põhiturniiri võidu 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse sel nädalal järjekordne voor. 
Kohtuvad Tallinna KPK – Chocolate Boys, HC Tallas – Viljandi HC ja Põlva Serviti 
– HC Kehra. Mänguvaba on SK Tapa. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 26 (13-st mängust), 2. Chocolate Boys 20 (14), 3.  
Põlva Serviti 20 (14), 4. HC Tallas 10 (13), 5. Viljandi HC 8 (14), 6.  
Tallinna KPK 6 (14), 7. SK Tapa 6 (14) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 126, Taavi Tibar (Viljandi 
HC) 99, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 91, Mario Karuse (Põlva Serviti) 87, 
Marko Slastinovski (HC Tallas) 87, Martin Johannson (HC Kehra) 69, Roman Glinkin 
(HC Kehra) 68, Uku-Tanel Laast (Tallinna KPK) 63, Erkki Maripuu (HC 
Tallas) 61, Tarmo Ulla (Chocolate Boys) 57 tabamust. 
 
24.02. (kell 16.00) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Chocolate Boys Omavahelised 
mängud. 1. ring: 27:40; 2. ring: 31:38. 
 
Tallinna Käsipallikool lõpetas eelmises voorus üheksa mängu pikkuse kaotustejada, 
kui alistas kodus 38:30 Tapa. Chocolate Boys pidi aga võõrsil tunnistama liidri 
Kehra 26:32 paremust. 
 
Käsipallikool kerkis võiduga Tapast mööda kuuendaks, mis tagaks neile viimasena 
koha veerandfinaalis. Meeskondadel on hetkel küll võrdselt punkte, kuid 
pealinlastele annab eelise paremus omavahelistes kohtumistes.  
Käsipallikoolil on põhiturniiril jäänud veel mängida Chocolate Boysi, Tallase, 
Kehra ja Servitiga ning Tapal Serviti, Viljandi, Kehra ja Chocolate Boysiga. 
Seejuures kohtub Käsipallikool Tallasega võõrsil nagu ka Tapa Viljandiga. 
 
Käsipallikooli peatreeneri Ahmed Porkveli meelest on tema hoolealused Tapa 
omadega võrdsed, seetõttu oli taoline üleolek temalegi üllatuseks. „Tapa viskas 
oma teise värava alles 20. minutil, kui me olime minu mäletamist mööda ees 12:1,“ 
kirjeldas Porkveli. „Tapa oli seekord mingil põhjusel vilets, meil aga õnnestus 
kõik.“ 
 
Porkvelil on siiski veel eredalt meeles mäng, kus Tallase vastu saadi suur 
algedu, kuid lõpuks matš kaotati. „Ma ei usu, et me oleks sellest õppust võtnud,“ 
filosofeeris ta. „Noorte meeste puhul algab kõik tahtmisest ja seekord lihtsalt 
klappis meil kõik.“ 
 
Kuuendaks kerkinud Käsipallikool on teel veerandfinaali, kus neil tuleks suure 
tõenäosusega mõõtu võtta tiitlikaitsjalt Servitilt. „Tapa võidušanss 
põhiturniiril on veel Viljandi vastu, ent vaevalt mulgid kodus neile midagi 
kingivad,“ arutles Porkveli. „Kui pääseksime veerandfinaali, meil seal Serviti 
vastu šanssi poleks. Siiski saaksid poisid ühe kogemuse võrra rikkamaks.“ 
 



Porkveli lisas, et seekord ei saa šokolaadipoiste vastu ilmselt kaasa teha Uku-
Tanel Laast, lisaks on mõned mängijad seotud kooliga. 
 
Chocolate Boysi juhendaja Ain Pinnonen vaatas tabelisse ning ootab omade võitu. 
„Loodan kahte punkti,“ lausus ta tagasihoidlikult. „Peame kohe alguses oma 
tahtmise peale suruma, sest noortele ei tohi mängulusti kinkida.  
Nii võivad nad ohtlikuks muutuda.“ 
 
Kuna Chocolate Boys on tabelis kindlalt teisel kohal, siis teeb Pinnonen seekord 
panuse teisele ešelonile. „Nüüd on võimalus ennast näidata nendel meestel, kes 
reeglina vähem mänguaega saavad,“ ergutas ta pingipoisse. „Kohale lähme ikka oma 
parimas rivistuses, puudu on vaid Sten- Eerik Lepp.“ 
 
25.02. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Tallas – Viljandi HC Omavahelised 
mängud. 1. ring: 22:30; 2. ring: 27:26. 
 
Eelmisest viiest mängust neli võitnud Tallas oli viimati mänguvaba, Viljandi 
kaotas aga vastase väljakul 24:35 tiitlikaitsjale Põlva Servitile. 
 
Tallase ja Viljandi duell otsustab suure tõenäosusega põhiturniiri neljanda koha 
saatuse. Siiski võivad mulgid kaotuse korral üldse turniiritabelis viimaseks 
jääda. „Selline võimalus on, kuid sellele me ei mõtle,“ kalkuleeris Viljandi 
loots Lembit Nelke. „Seega on matš Tallasega ülimalt oluline. Tahame saada 
põhiturniiril neljanda koha, mis annaks meile veerandfinaalis koduväljakueelise.“ 
 
Tallas on praegu heas hoos, kuid nüüd tahab Viljandi pealinlaste tiibu kärpida. 
„Edu võti on lihtne – peame vaid omal tasemel mängu näitama,“ mõtiskles Nelke. 
„Usun, et oleme selleks võimelised.“ 
 
Tänavu troonivad väravaküttide edetabeli tipus viljandlased Marko Koks ja Taavi 
Tibar. Nelke sõnul ei koosne nende meeskond vaid kahest mängijast. „Me pole paika 
pannud, et vaid need mehed peavad skoori tegema,“ avas Nelke tiimi köögipoolt, 
ega karda vastaste poolt liidrite elimineerimist. „Rünnakutel teised mehed ju 
aitavad. Lisaks on kõigil väljakul omad kohustused.“ 
 
Tänavu on ühe meeskondade omavahelise mängu võitnud suurelt Viljandi, teise aga 
napilt Tallas. „Kaotasime neile suurelt pärast seda, kui tulime Venemaalt 
eurosarja kohtumistelt,“ põhjendas Tallase peatreener Toivo Järv. „Loomulikult on 
meie mängupilt ka hooaja käigus paranenud.“ 
 
Hooaega raskelt alustanud Tallas on talvel pääsenud võidusoonele. „Meie koosseis 
on hea, kuid sügisel pidid osad mehed väljakul harjuma uute positsioonidega,“ 
sõnas Järv. „Eufooriasse pole aga mõtet veel laskuda, sest enamus võite on olnud 
napid. Nüüd tahakski mõnda kergemat mängu.“ 
 
Järv lisas, et Viljandi vastu ei tee kaasa Kristjan Järv ja võib-olla üks 
liidritest Marko Slastinovski. Samas arvestab ta armeest vabanenud Helvar Kuhiga. 
„Oleme ennegi Slastinovskita mänginud,“ võttis Toivo Järv noormehe õlgadelt 
liidrikoorma. „Ühe mehe puudumine ei tohiks kogu meeskonda rivist välja lüüa.“ 
 
25.02. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – HC Kehra Omavahelised mängud. 
1. ring: 24:31; 2. ring: 22:24. 



 
Serviti alistas eelmises voorus kodus 35:24 Viljandi, täiseduga jätkav Kehra oli 
kodus 32:26 üle Chocolate Boysist. 
 
Kehra võidab suure tõenäosusega tänavuse põhiturniiri ja selle nad võivad 
vormistada juba kolmapäeval Põlvas. Servitil aga kolmandast kohast ilmselt pääsu 
pole. Parema saavutamiseks peavad nad lootma, et juba favoriitidega kohtunud 
Chocolate Boys vääratab mõne tagumise neliku meeskonna vastu. 
 
„Mäng ei otsusta enam miskit ja nii saame katsetada erinevaid liikumisi,“ 
tunnistas Serviti juhendaja Kalmer Musting. „Mario Karuse pole ikka veel 
vigastusest paranenud, seega teda Kehra vastu väljakul ei näe. Nüüd avanebki 
teistel meestel hea võimalus ennast tõestada.“ 
 
Kahe hooaja vahel oma liidrid Mait Patraili ja Marius Lepa Šveitsi loovutanud 
Serviti aasta on kulgenud üle kivide ja kändude. „Teadsin, et saab raske olema, 
ent ma ei osanud sellist vigastuste arvu ette näha,“ ohkas Musting. „Pärast 
kaitse tugitala Priit Poksi vigastust loobitakse meile ligi 30 väravat mängus, 
mis on liig. Praegu olemegi sellises seisus, et otsime oma suunda aprillis 
algavateks medalimängudeks. Samas ei võta me ühtegi matši kergelt, sest mis mõte 
muidu hooajal üldse oleks. Meie praegune koosseis moodustub valdavalt 20-24 
aastastest noortest. Ma vaatangi juba tulevikku ja arendan poisse kaugema 
perspektiiviga.“ 
 
Kehra loots Jüri Lepp veel ei tea, millise koosseisu ta Põlvasse kaasa võtab. 
„Meie jaoks pole turniiri täiseduga lõpetamine esmatähtis,“ tunnistas seni 
võidult-võidule marssinud kehralaste boss. „Mõtleme juba kevadele ja äkki läheme 
nüüd Lõuna-Eestisse noortega.“ 
 
Siiski avaldas Lepp, et Põlvasse ei sõida ta poeg Risto, kes taastub traumast. 
„Risto treenib, kuid me ei hakka riskima,“ lausus Jüri Lepp. „Küll aga võtab 
reisi ette Janar Mägi, sest vigastuse tõttu pole ta tänavu kuigi palju 
mängupraktikat saanud. Järelejäänud põhiturniiri kohtumised ongi talle hea 
tunnetuse taastamiseks. Lisaks plaanin seekord väravasuul rohkem kasutada Rene 
Kaalot.“ 
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