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Käsipalliliigas kohtuvad Põlva Serviti ja Viljandi HC 
 
Sel nädalal peetakse järjekordne voor Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel. 
Kohtuvad Chocolate Boys – Aruküla, HC Kehra – Tallinna KPK ja Põlva Serviti – 
Viljandi HC. Mänguvaba on SK Tapa. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 6 (3-st mängust), 2. Chocolate Boys 4 (3), 3.  
Aruküla 4 (3), 4. HC Kehra 2 (2), 5. Viljandi HC 2 (2), 6. SK Tapa 0 (3), 7.  
Tallinna KPK 0 (2) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla) 26, Martin Noodla (Chocolate 
Boys) 20, Mario Karuse (Põlva Serviti) 17, Kaspar Lees (SK Tapa) 17, Marko Koks 
(Viljandi HC) 15, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 15, Maksim Butenko (Põlva 
Serviti) 14, Erkki Maripuu (Aruküla) 14, Kristjan Muuga (Põlva Serviti) 14, 
Aleksander Oganezov (SK Tapa) 14 tabamust. 
 
06.10. (kell 18.00) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Aruküla 
 
Chocolate Boys sai eelmises voorus kodus suure 23:38 kaotuse Põlva Servitilt, 
Aruküla alistas võõrsil 34:23 Tapa meeskonna. 
 
Kuigi Chocolate Boys sai klubi ajaloo suurima kaotuse – senine pärines 2005.  
aasta finaalseeriast Kehra vastu ja oli 18:32 – ei kavatse meeskonna peatreener 
Ain Pinnonen suuri muudatusi teha. „Olime tervikuna kehvad,“ meenutas Pinnonen. 
„Kümneväravalises kaotusseisus andsime lihtsalt alla.  
Praeguseks oleme omad järeldused teinud ning loodan edaspidigi samadele meestele. 
Pealegi pole käsipall ju jalgpall, kus vahetuste arv piiratud.  
Käsipallis võib südamerahus vahetusi teha kasvõi juba teisel minutil.“ 
 
Siiski usub Pinnonen, et Aruküla vastu ei saa neil kerge olema. „Tulemused 
räägivad iseenda eest, et Aruküla pole nõrk. Tänavune hooaeg on tipu ja teiste 
meeskondade tasemevahet oluliselt vähendanud,“ arutles Pinnonen. „Aga 
parandamisruumi on meil küllaga, sest võrreldes Serviti mänguga me enam kehvemaks 
minna ei saa.“ 
 
Aruküla juhendaja Toivo Järv jätkaks hea meelega Chocolate Boysi kannatuste rada. 
„Muidugi tahaks võita, kuid praeguses turniiristaadiumis ei ole me selleks ehk 
veel suutelised,“ võttis endine tippväravavaht tunnetelt hoogu maha. „Meil on 
tänavu hea meeskond ja tahaks loota, et kõik peavad meie vastu korralikult 
higistama. Aga vara veel öelda, kas saame Chocolate Boysi suurte kogemuste 
vastu.“ 
 
Aruküla on tänavu alistanud kolmest vastasest kaks. Asjatundjad on näinud 
meeskonna edasiminekut just kiiruses. „Oleme teadlikult tempot lisanud,“ ei 
varjanud Järv. „Praegu on meil praktiliselt igale kohale võrdväärne vahetus 
olemas, seetõttu saame seda endale lubada. Paraku kaasnevad kiire mänguga 
pallikaotused ja nüüd ongi eesmärgiks neid vähendada.“ 
 



07.10. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Tallinna KPK 
 
Tiitlikaitsja Kehra pidi viimati tunnistama kodusaalis Viljandi 19:25 paremust, 
Tallinna Käsipallikool oli mänguvaba. 
 
Viljandi võit Kehra üle oli mõne jaoks oodatud, teistele kardetud, sest 
niinimetatud suure kolmiku meeskondadelt polnud keegi suutnud punkte võtta ligi 
viis aastat. Hooaja 2004/2005 avavoorus jäi Põlva Serviti 23. septembri 2004. 
aastal võõrsil 21:23 alla HC Tallasele. Pea kuu aega hiljem ehk 14.  
oktoobril rahuldus Chocolate Boys kodus 27:27 viigiga SK Tapa/Reval-Sport SK 
vastu ja 2005. aasta 28. jaanuaril tegi Kehra võõrsil 33:33 viigi Tallasega.  
Pärast seda pole suured teistele armu andnud. 
 
„Meie poolt tervikuna nõrk esitus,“ ei otsinud Kehra loots Indrek Lillsoo 
vabandusi. „Viljandi ees müts maha. Nemad mängisid oma mängu. Palju oli füüsilist 
kontakti, mida meie mehed pelgasid.“ 
 
Lillsoo lubas, et Käsipallikoolile näidatakse hoopis teist mängu. „Meid ootavad 
nädalavahetusel ees euromatšid, seega teeme mõned vangerdused. Kuna 
treeneripingil aitab meid Jüri Lepp, siis jooksen ise väljakule. Samuti teeb 
kaasa vigastusest paranenud Janar Mägi, Arukülast liituvad europerioodiks meiega 
Marko Slastinovski ja Kristjan Lind. See tähendab, et meeskonna noorem kaardivägi 
jääb kohtumisest eemale,“ kirjeldas Lillsoo. 
 
Kehra kaotus Viljandile on tõstnud ka Käsipallikooli isu, kuid meeskonna 
peatreener Ahmed Porkveli imedesse ei usu. „Eks meil väike variant on, ent 
vaevalt, et Kehra teist mängu järjest ennast üllatada laseb. Siiski ootan võrdset 
lahingut,“ analüüsis Porkveli. „Kehra tugevdusi ma eriti ei kardagi, pigem tuleb 
olla valvas Mägiga.“ 
 
Käsipallikool on kaotanud senised kaks kohtumist, kuid kalender pole olnud neile 
armuline. „Oleme mänginud Serviti ja Chocolate Boysiga. Selliste vastastega 
seisaks nii mõnelgi teisel tabelis null punkti,“ rehkendas Porkveli. „Küll me oma 
võidud ära võtame. Üldiselt keskendun vaid mänguks korraga. Meie mehed on seotud 
kooli ja tööga, seega peame jääma realistideks. Seegi kord ei saa meid ilmselt 
aidata Timo Hännikäinen ja Keijo Treu.“ 
 
07.10. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Viljandi HC 
 
Tabelijuht Põlva Serviti oli eelmises voorus võõrsil 38:23 üle Chocolate Boysist, 
Viljandi sai samuti vastase väljakul 25:19 jagu Kehrast. 
 
Serviti on olnud tänavu kindlus ise. Tabelis on kolm suurt võitu, neist väikseim 
saavutati 15-väravalise ülekaaluga. Kuigi Viljandi võit Kehra üle tundus 
paljudele uskumatuna, jääb Serviti juhendaja Kalmer Musting äraootavale 
seisukohale. „Võit Kehra üle tõstis nende enesekindlust. Olen kuulnud, et nad 
tulevad meie vastu oma parimas koosseisus,“ rääkis Musting. „Aga ka meil on kõik 
rivis ja nende trumbid teada. Peame olema valmis tõsiseks katsumuseks.“ 
 
Eelmises voorus saadud suure võidu Chocolate Boysi üle kirjutas Musting pigem 
vastaste ebaõnnestumise kui enda tiimi supertegutsemise arvele. „Algus oli 
võrdne, kuid siis said nad kaheminutilise karituse, me realiseerisime oma 



võimalused ja kasvatasime vaheajaks edu suureks. Kui reeglina teisel poolajal 
veel vastane üritab, siis seekord mitte. Lõpus sain kümmekond minutit kasutada 
noori. Rõõmu tegi ka see, et meeskonna koostöö on paranenud, seda eeskätt 
kaitses. Rünnakul meil hetkel väga suurt võimsust polegi, seega peamegi kaitsest 
lähtuma.“ 
 
Ajaloolise võidu üle Kehras on Viljandi lootsil Lembit Nelkel hea meel. „Mulle ja 
mängijatele on õnne soovitud,“ ütles Nelke tagasihoidlikult. „Kehral oli ka halb 
päev, kuid võit andis meile tubli annuse eneseusku.“ 
 
Serviti vastu Nelke samasugust edu ei oota. „Graafik on hõre ja nüüd nad tahavad 
ennast tõestada. Arvata on, et teevad meile kümnega ära,“ ennustas Nelke. „Meil 
ei saa kaasa teha Kristo Voika, kes käis mandlioperatsioonil. Küll aga saab taas 
väravas seista Aleksander Tund.“ 
 
EKL-i pressiteenistus 
 


