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Käsipallimeistrivõistlustel lõppeb esimene ring 
 
Sel nädalal peetakse Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel esimese ringi viimane voor. Kohtuvad 
Tallinna KPK – Viljandi HC, SK Tapa – Põlva Serviti ja HC Kehra – Chocolate Boys. Mänguvaba on Aruküla. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 8 (5-st mängust), 2. Chocolate Boys 8 (5), 3.  
HC Kehra 8 (5), 4. Aruküla 6 (6), 5. Viljandi HC 4 (5), 6. Tallinna KPK 2 (5), 7. SK Tapa 0 (5) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 60 (49/11), Marko Koks (Viljandi HC) 38, 
Erkki Maripuu (Aruküla) 38, Martin Noodla (Chocolate Boys) 38, Kristjan Lind (Aruküla/HC Kehra) 34 
(29/5), Uku- Tanel Laast (Tallinna KPK) 32, Mario Karuse (Põlva Serviti) 28, Taavi Tibar (Viljandi HC) 28, 
Maksim Butenko (Põlva Serviti) 27, Kaspar Lees (SK Tapa) 
27 tabamust. 
 
03.11. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Viljandi HC 
 
Tallinna Käsipallikool avas eelmises voorus punktiarve, kui alistas kodus pearivaali Tapa 31:30. Viljandi 
pidi samuti omal väljakul tunnistama Chocolate Boysi 23:43 paremust. 
 
Edust Tapa üle tiivustatuna ootab Käsipallikooli peatreener Ahmed Porkveli hoolealustelt head esitust ka 
mulkide vastu. „Tahame kahte punkti,“ põrutas endine joonemängija. „Kui saame kõik paremad mehed 
kokku, siis on võit reaalne. Praegu on selge, et vanematest tegijatest ei osale Keijo Treu, kuid nooremad 
poisid peaksid rivis olema.“ 
 
Porkveli ootab teisipäeval jõu ja mõistuse duelli. „Mulgid ripuvad vastastel särkide küljes kinni 
kohtumise lõpuni,“ iseloomustas Porkveli Viljandit. „Kuna meie meeskond koosneb noortest, siis 
füüsisega me nende vastu ei saa. Meil tulebki saada üle kartusest võimsuse ees, peame tegutsema 
targalt ja mängima välja kindlad viskekohad. Ainult nii on meil võimalik Viljandit võita.“ 
 
Porkveli lisas, et meeskonnal on probleeme väravavahtidega, sest nüüd on vigastusega eemal nooruke 
Andreas Suviste. 
 
Viljandi juhendaja Lembit Nelke soovib tabelisse teenida kahte võidupunkti, kuid jääb ettevaatlikule 
seisukohale. „Käsipallikooli ei tohi alahinnata,“ lausus ta. „Nad on tehniliselt head, lihtsalt noorte füüsis 
jätab veel suurte meeste vastu mängides nõrgaks. Olen kindel, et Käsipallikool hakkab tulevikus rohkem 
võitma.“ 
 
Meistrivõistlustel kaks nädalat kestnud pausi ajal tegid viljandlased trenni. „Neli noort osales Eesti 
koondisega turniiril Soomes, teised harjutasid,“ rääkis Nelke. „Kontrollkohtumisi pidada ei saanud, sest 
selleks on vaja raha.“ 
 
05.11. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Põlva Serviti 
 



Seni ainsana punktita olev Tapa kaotas viimati võõrsil esimese võidu teeninud Tallinna Käsipallikoolile 
30:31, Serviti oli mänguvaba. 
 
Tapa pidas viimased kolm kohtumist Käsipallikooli vastu. Meistrivõistlustel jäädi pealinlastele napilt alla 
ning ka karikavõistluste avamatš kaotati võõrsil 38:45. Kuna kodus saadi suur 44:31 võit, siis jõuti 
veerandfinaali, kus tuleb mõõtu võtta Servitilt. Seega ootab nüüd Tapat ja Serviti ees kolm järjestikust 
omavahelist mängu. 
 
„Meistrivõistlustel andsime Käsipallikoolile avapoolajal kuueväravalise edumaa,“ meenutas Tapa treener 
Aron Jaanis. „Jõudsime küll järele, ent tagaajamine nõudis palju energiat. Nii viskasime viimase üheksa 
minuti jooksul kaks väravat ja kaotasime. Karikal läks meil esimene mäng untsu, kuid korduskohtumisele 
Tapale tulid tallinlased sisuliselt riismetega ja meil polnud nende alistamisega probleeme.“ 
 
Kuna Tapa pole tänavu oma mängu leidnud, siis suurfavoriidi Serviti vastu Jaanis imet ei oota. „Me pole 
suutnud ilusat käsipalli näidata, vajakajäämisi on nii kaitses kui rünnakul. Ei teagi kohe öelda, milles asi,“ 
oli Jaanis nõutu. „Kui vaadata Serviti koosseisu, siis midagi ülivõimsat sealt ei paista. Hea distsipliiniga 
oleks neile võimalik vastu hakata, ent praeguses seisus pole see reaalne. Meie jaoks pole vahet, kas tegu 
on karika või meistrivõistlustega. Tuleb väljakule minna ja käsipalli nautida.“ 
 
Serviti loots Kalmer Musting on rahul, et pikk paus läbi sai. „Meil on nüüd kaks mängu nädalas,“ 
rehkendas ta. „Tapa on tänavu olnud küll õnnetu, kuid mingit allahindlust me neile teha ei kavatse. 
Püstitame igaks kohtumiseks omale eesmärgid, mis tuleb realiseerida. Samuti varieerin koosseisuga. 
Kõik mehed pole siiani alati platsile pääsenud, lisaks on ka meil võistkonnas amatööre, kes igale mängule 
tulla ei saa.“ 
 
Musting lisas, et klubi pikendab meeskonnas testimisel oleva Andrei Ternovõi katseaega. „Praegu olen 
tema esitustega rahul. Balti liigas näitas ta häid oskusi,“ kirjeldas Musting 28-aastast ukrainlast. „Nüüd 
on tal paraku välja löönud seljahädad ja mees pole täie jõuga trenni saanud teha. Üldiselt on tema 
taseme kohta vara rääkida, pealegi olen leegionäride suhtes alati äraootaval seisukohal.“ Mõned aastad 
tagasi Ukraina meistriks tulnud Ternovõil on ette näidata ka Türgi meistrivõistluste viies koht. Hiljem on 
mees pallinud Prantsusmaal, Põlvasse jõudis ta Korsika klubi GFCOA Ajaccio kaudu. 
 
08.11. (kell 14.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Chocolate Boys 
 
Tiitlikaitsja Kehra purustas eelmises voorus võõrsil 48:28 Aruküla ja Chocolate Boys oli Viljandis sama 
kindlalt 43:23 parem sealsest meeskonnast. 
 
Kehra pidas meistrivõistluste pausi ajal kaks kohtumist Balti liigas, kus kodusaalis tehti 37:37 viik Riia 
LSPA-ga ja kaotati 27:29 Riihimäki Cocksile. Chocolate Boys pühendas samal ajal kaks nädalat aga üksnes 
treeningutele. „Hea, et saime Balti liiga näol häid mänge. Chocolate Boysil oli mängupaus pikem ja 
nende treeneril on meeste hetkeseisust kehvem ülevaade,“ tõdes Kehra juhendaja Indrek Lillsoo. „Tõsi, 
eelmine nädal oli vaba ka meil. Tegime peamiselt üldfüüsilist trenni, palli võtsime kätte alles sel nädalal.“ 
 
Kuigi Chocolate Boys purustas viimati võõrsil 20-ne väravaga tänavu Kehragi alistanud Viljandi, ootab 
Lillsoo tõsist duelli. „Hooaja algus on olnud kõigil kõikuv. Vahed kärisevad suureks siis, kui üks meeskond 
alla annab.  
Nii juhtus Chocolate Boysil Serviti vastu ja Viljandil omakorda šokolaadipoistega,“ analüüsis Lillsoo. 
„Mina igatahes ootan pühapäeval Kehra võitu, pealegi mängime ju kodus. Lihtne meil olema ei saa ja 



edu saavutamiseks peame leidma õige taktika. Näiteks Servitil võtsime õnnestunult tempo maha ning 
püüame nüüd Chocolate Boysigi hoogu kärpida.“ 
 
Chocolate Boysi loots Ain Pinnonen teatas, et meeskond on oma mängu leidmas. „Viljandi vastu oli juba 
soojendusel head minekut näha. Meil õnnestus ka mäng hästi, lisaks oli Viljandi tol päeval kehvake,“ 
kirjeldas Pinnonen. „Nüüd on ees uus mäng ja Kehral väike eelis, kuna nad said pidada kaks kohtumist 
Balti liigas. On ju sportlasele kasulik ka kaotatud mäng.  
Teisalt aga esindasid Balti liigas ja võidumängus Serviti üle Kehrat kaks Aruküla liidrit ning olen kindel, et 
see tõi neile Põlvas võidu.“ 
 
Kuigi medaleid jagatakse alles kevadel, ei taha Pinnonen sügisel kaotustega leppida. „Kehra dikteeris 
mullu meistrivõistlusi algusest lõpuni,“ meenutas ta. „Tähtis on kohe hoog üles saada, sest see annab 
konkurentide ees moraalse eelise.“ 
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