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Käsipalliliigas pannakse punkt põhiturniirile
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse põhiturniiri viimane voor.
Kohtuvad SK Tapa – Chocolate Boys, HC Tallas – HC Kehra ja Tallinna KPK – Põlva Serviti. Mänguvaba on
Viljandi HC.
Tabeliseis: 1. HC Kehra 32 (17-st mängust), 2. Chocolate Boys 26 (17), 3. Põlva Serviti 26 (17), 4. HC Tallas 13
(17), 5. Viljandi HC 11 (18), 6. Tallinna KPK 6 (17), 7. SK Tapa 6 (17) punkti.
Väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 152, Taavi Tibar (Viljandi HC) 126, Marko Slastinovski (HC
Tallas) 108, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 104, Martin Johannson (HC Kehra) 96, Mario Karuse (Põlva
Serviti) 88, Roman Glinkin (HC Kehra) 87, Erkki Maripuu (HC Tallas) 78, Valdar Noodla (Chocolate Boys) 71,
Tarmo Ulla (Chocolate Boys) 71 tabamust.
27.03. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Chocolate Boys Omavahelised mängud.
1. ring: 23:40; 2. ring: 16:41.
Viimasel kohal olev Tapa kaotas eelmises voorus võõrsil 26:37 liider Kehrale, Chocolate Boys alistas kodus
33:25 Viljandi.
Tapa vajab šokolaadipoiste vastu vähemalt viiki, muidu jääb neile veerandfinaali uks suletuks. Senised
omavahelised mängud aga virulasi ei soosi. „Tundub, et Chocolate Boys on meile kõige ebamugavam
vastane,“ mõtiskles Tapa peatreener Elmu Koppelmann. „Nende mängijad on Eesti liigas kõige tehnilisemad,
suureks plussiks on ka pikk pink. Aga teinekord tulevad nad mängule liiga enesekindlalt ja pingevabalt ning
see võib mõne sama tasemega meeskonna vastu valusalt kätte maksta.“
Koppelmann Tapa edušanssi ei näe. „Tahame neile vastupanu osutada, iseasi kui palju see meil õnnestub,“ jäi
ta tagasihoidlikuks. „Kuna mängime kodus, siis ei kavatse me püssi põõsasse visata. Tähtis on kaitse pidama
saada, kuid olukorra teeb raskemaks asjaolu, et meie niigi pikka vigastatute nimekirja lisandus ka
põhiväravavaht Janis Männiksaar. On tunne, et „kõigevägevam“ on meie mängijad asjalikult ette võtnud…“
Mullu viienda koha saanud Tapa peab tänavu ilmselt rahulduma seitsmenda positsiooniga. „Paneksin
hooajale hinde tubli kolm,“ rehkendas Koppelmann. „Tänavune aasta möödus meil lainetena.
Täiskoosseisuga tegime tulemust, vigastustega võideldes jäime hätta. Edasiminekut oli aga näha.
Mehed arenesid ja nende mänguküpsus suurenes hooaja jooksul märgatavalt.“
Chocolate Boysi juhendaja Ain Pinnoneni sõnul on Tapa neile tänavu olnud tõesti sobilik vastane. „Meie
eesmärk pole siiski neid nuhelda,“ pareeris Pinnonen. „Tapa on sel hooajal vaevelnud probleemide küüsis ja
seetõttu pole neil õnnestunud tugevat vastupanu osutada.“
Pinnonen usub seegi kord Chocolate Boysi võitu ja nii peaksid mänguaega saama kõik mängijad. „Probleeme
valmistab vaid Risto Sidoki hüppeliigese vigastus,“ lisas Pinnonen. „Praegu pole teada, kas ta saab kaasa lüüa
aprillis Riias toimuval Balti liiga finaalturniiril.“
27.03. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Tallas – HC Kehra Omavahelised mängud.
1. ring: 28:31; 2. ring: 25:31.

Tallas oli viimati lähedal suurüllatusele Põlvas, kuid sensatsioonipomm jäi õhkimata ja kaks punkti läksid
tulemusega 33:31 Servitile. Kehra sai kodus
37:26 jagu Tapast.
„Numbrid olid halvemad kui mäng,“ võttis Tallase loots Toivo Järv kokku matši Servitiga. „Kohtumisest jäi
külge mõru maik, sest juba teise poolaja alguses pidi jalavigastusega väljakult lahkuma Erkki Maripuu. Praegu
pole trauma tõsidus täpselt teada, kuid mehe hooaeg võib läbi olla.“
Kuigi Tallas on alati Kehrale südi vastupanu esitanud, Järv seekord edule ei looda. „Lisaks Maripuule ei saa
kaasa lüüa Raul Golubkov,“ teatas Järv. „Kui aga meil kaks põhitagamängijat puudu on, siis edu pole loota.“
Kehra peatreener Jüri Lepp usub omade võitu. „Me oleme praegu heas hoos, seega peaksime Tallasest üle
olema,“ tõdes Lepp. „Pealegi teeme Tallasega koos palju trenni ning seetõttu on meie duellid suhteliselt
rahulikult.“
Lepa meelest andis nende heast vormist tunnistust matš Tapa vastu. „Esimese veerandtunniga oli mäng
tehtud,“ meenutas Lepp. „Me ei aja suuri skoore taga. Kümneväravalise vahe suudame kiirelt sisse teha, kuid
selle venitamine nõuaks lisamotivatsiooni.“
31.03. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Põlva Serviti Omavahelised mängud.
1. ring: 26:38; 2. ring: 25:43.
Tallinna Käsipallikool oli eelmises voorus mänguvaba, Serviti alistas kodus raskeks kujunenud matšis 33:31
Tallase.
Eelmises voorus vaba olnud Käsipallikool võttis vahepeal aja maha. „Oli koolivaheaeg ja nooremad poisid
käisid trennis episoodiliselt,“ tutvustas Käsipallikooli juhendaja Ahmed Porkveli meeskonna tegemisi.
„Vanemad tegijad siiski harjutasid usinalt. Eriti tahaksin tänada väravavaht Aivar Paisti, kes on kogu hooaja
olnud meile väga suureks abiks.“
Suure tõenäosusega on Käsipallikool ja Serviti vastamisi ka veerandfinaalis. „Ega meil siin konkurendi ees
miskit varjata pole, tasemevahe on nende kasuks kindel,“ tunnistas Porkveli. „Meie häda on see, et tugevate
vastu poisid ei käivitu. Neil tekib käega löömise tunne, et kaotus tuleb ju niikuinii. Nüüd oleks viimane aeg
hambaid näidata.“
Serviti loots Kalmer Musting pidas eelmise vooru kohtumist Tallasega raskeks. „Kasutasin vähem Maksim
Butenkot ja Siivo Sokku,“ alustas ta. „Meil tegutsesid väravavahid kesiselt ning Tallas mängis hästi. Samuti ei
saa unustada, et tegime hiljuti kangitrenni. Serviti suureks probleemiks on hetkel kindla liidri puudumine.
Rünnakutel veab vankrit Sergei Ljubtšenko, ent kaitses jätab tal füüsis soovida. Pealegi on ta Eestis viibinud
vaid kolm kuud ja nii lühikese ajaga liidriks ei tõusta. 20-aastased noored aga ei vea veel vankrit välja.“
Mustingul on hea meel, et saab Käsipallikooli oskused enne veerandfinaali üle vaadata. „Viimati kohtusime
nendega eelmise aastanumbri sees,“ meenutas Musting. „Seega puudub mul nende hetkeseisust ülevaade.
Pealegi tuli neil vahepeal Kreekast tagasi Sten Toomla, kelle vormist tahaks mingi pildi saada.“
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