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Käsipallimeistrivõistlused on vastamisi HC Kehra ja Chocolate Boys 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse järjekordne voor. Kohtuvad 
Põlva Serviti – Viljandi HC, HC Kehra – Chocolate Boys ja Tallinna KPK – SK Tapa. 
Mänguvaba on HC Tallas. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 6 (3-st mängust), 2. Chocolate Boys 6 (4), 3. Põlva 
Serviti 6 (3), 4. Viljandi HC 2 (3), 5. Tallinna KPK 2 (3), 6. SK Tapa 2 (4), 7. 
HC Tallas 0 (4) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 37, Marko Slastinovski 
(HC Tallas) 34, Marko Koks (Viljandi HC) 27, Taavi Tibar (Viljandi HC) 27, Mario 
Karuse (Põlva Serviti) 23, Valdar Noodla (Chocolate 
Boys) 21, Risto Lepp (HC Kehra) 20, Kristjan Muuga (Põlva Serviti) 19, Tarmo Ulla 
(Chocolate Boys) 19 tabamust. 
 
24.10. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Viljandi HC 
 
Eelmises voorus purustas tiitlikaitsja Põlva Serviti vastase väljakul viimasel 
kohal oleva Tallase 37:21 ja Viljandi kaotas samuti võõrsil 25:39 Chocolate 
Boysile. 
 
„Meid ootab tihe aeg, sest pärast Viljandit koguneb koondis, siis mängime 
meistrivõistlustel Tapaga ning edasi juba karikasarjas Kehraga,” rehkendas 
Serviti peatreener Kalmer Musting. „Viljandit me aga kohe kindlasti kergelt ei 
võta. Edu saavutamiseks on peamine murda nende tugev kaitse.” 
 
Kui Serviti on olnud hooaja alguses hädas vigastustega, siis nüüd see mure 
taandub. „Peale Raido Peedomaa on kõik mehed rivis ja treeningutel seega tunne 
hea,” rõõmustas Musting. „Tagasi on ka Riho-Bruno Bramanis. Tallase vastu sai ta 
15 minutit mänguaega, kuid hoidis veel ennast.” 
 
„Ilmselt saame tabelisse kaotuse,” ei hakanud Viljandi juhendaja Lembit Nelke 
enne matši tiitlikaitsjaga õhulosse ehitama ning meenutas eelmise vooru mängu 
šokolaadipoistega: „avapoolajal toimus paras pusimine, ent pärast vaheaega 
lükkasid nad teise käigu sisse ja läksid eest.” 
 
Kuigi enne kaotust Chocolate Boysile tuli mulkidel tunnistada Tallinna KPK 
paremust, ei jää Nelke neid punkte taga igatsema. „Päevad pole vennad,”  
sõnas ta realistina. „Põgeneda pole meil aga enam kuhugi, seega jätkame 
võitlust.” 
 
24.10. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Chocolate Boys 
 
Viimati oli Kehra kodus pärast viigilist 15:15 poolaega 40:26 üle Tapast, 
Chocolate Boys nuhtles aga samuti omal väljakul 39:25 Viljandit. 
 



Kahe eduka euromatši järel Iisraeli meistriga käivitus Kehra mängumasin Tapa 
vastu raskelt. „Me paraku alahindasime vastast, pealegi oli Tapa hea,”  
iseloomustas Kehra loots Jüri Lepp viigiga lõppenud avapoolaega virulaste vastu. 
„Chocolate Boysiga meil muidugi seda luksust pole. Peame tegutsema keskendunult 
kohe esimesest minutist ning lahti muukima nende tugeva kaitse.” 
 
Lepp teab, et medaleid jagatakse kevadel ja enne tuleb Chocolate Boysiga veel 
mitu lahingut maha pidada. „Kuigi mänge on palju, ei kavatse me väljakule küll 
kordagi kaotama minna,” jäi ta enesekindlaks. „Samuti pole meie jaoks vahet kas 
tegemist on Eesti meistrivõistluste või Balti liiga duelliga.” 
 
„Mul on tunne, et seekord võidame,” põrutas Chocolate Boysi peatreener Ain 
Pinnonen. „Meeskond on heas seisus, lisaks ei taha me pärast kaotust Servitile 
veel ühele oma peakonkurendile punkte loovutada.” 
 
Pinnoneni meelest ei saa Kehra vastu otsustavaks oskused vaid psüühiline 
valmisolek. „Kaitse ja rünnak on küll olulised, kuid sellistes matšides loeb 
suurem tahtmine,” filosofeeris Pinnonen ning lisas: „kahjuks ei saa meie poolel 
kaasa lüüa haigestunud Priit Kotsar.” 
 
28.10. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – SK Tapa 
 
Eelmises voorus oli Tallinna Käsipallikooli meeskond vaba, Tapa pidi võõrsil 
tunnistama liidri Kehra 26:40 paremust. 
 
„Tahame Tapalt võtta kaks punkti, kuigi Mikk Pinnonen ei saa mängukeelu tõtta 
meid aidata,” lausus Tallinna Käsipallikooli juhendaja Ahmed Porkveli. 
„Koosseisuga on meil nii nagu on, sest hooaja hakul loovutasime liidri Sten 
Toomla kreeklastele. Õnneks kasvavad talendikad noored jõudsalt peale ja ma olen 
sellega rahul.” 
 
Porkveli sõnul on nende meeskond teinud lühikese ajaga kvalitatiivse hüppe. „Meil 
on ühtlane koosseis, kus skoori võivad teha kõik poisid,”  
kiitis endine tippmängija oma hoolealuseid. „Võidumängus Viljandi vastu olime 
head kaitses, lisaks töötas puurisuul suurepäraselt Aivar Paist.” 
 
Kehraga esimesel poolajal viigi välja mänginud Tapa pidi lõpuks siiski lahkuma 
väljakult kaotajana. „Kehra võttis teisel poolajal oma,” ei varjanud Tapa loots 
Elmu Koppelmann. „Esimene poolaeg näitas aga seda, et kui favoriit võtab asja 
„toorelt”, siis võib nii mõnigi tagumise otsa võistkond neid üllatada ning mõnes 
mängus elu raskeks teha. Selge on ka see, et Tapa võistkond ei suuda oma praeguse 
tugevusega Kehrale kahte poolaega vastu hakata. Lisaks meie füüsilisele 
allajäämisele hakkasime teisel poolajal veel rängalt eksima elementaarsete 
käsipallitõdede vastu. Kehra profid aga tegid seda mida neilt oodati – hoidsid 
kaitse korras ja lahendasid kiirrünnakutega mängu saatuse. Pealegi oli meil 
raskusi Janar Mägi kaugvisete pidurdamisega ning tihtilugu kiirustasime 
rünnakutel liigselt.” 
 
Käsipallikooli vastu läheb Tapa aga võidumõtetega. „Enne seda kohtumist on 
olukord vähemalt paberil võrdne,” analüüsis Koppelmann. „Paraku peame seoses 
osade noormängijate välisreisi tõttu Tallinnasse sõitma pooliku koosseisuga.  



Tegin küll Tallinna KPK treenerile Porkvelile ja Eesti Käsipalliliidule 
ettepaneku mäng ühe päeva võrra edasi lükata, ent positiivset vastust me sellele 
ei saanud. Eks seegi näita, et Tapa võistkonda ei alahinnata… Me lähme alati 
kõiki matše võitma, iseasi on see, kas sellega ka toime tuleme.” 
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