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Käsipallimeistrivõistlused naasevad kolmenädalaselt pausilt 
 
Sel nädalal peetakse Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel pärast ligi kuu aja pikkust pausi järjekordne 
voor. Kohtuvad Aruküla – SK Tapa, Viljandi HC – HC Kehra, Põlva Serviti – Chocolate Boys. Mänguvaba on 
Tallinna KPK. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 14 (8-st mängust), 2. HC Kehra 12 (7), 3. Chocolate Boys 12 (8), 4. Viljandi HC 8 
(7), 5. Aruküla 6 (8), 6. Tallinna KPK 2 (8), 7. SK Tapa 0 (8) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 77 (66/11), Martin Noodla (Chocolate 
Boys) 66, Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 62 (0/62), Marko Koks (Viljandi HC) 61, Mario 
Karuse (Põlva Serviti) 51, Erkki Maripuu (Aruküla) 51, Kaspar Lees (SK Tapa) 48, Kristjan Lind (Aruküla/HC 
Kehra) 46 (41/5), Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 41, Taavi Tibar (Viljandi HC) 38 tabamust. 
 
08.12. (kell 19.45) Aruküla Spordihoone: Aruküla – SK Tapa 
Omavahelised mängud. 1. ring: 34:23. 
 
Viimased kolm kohtumist kaotanud Aruküla jäi viimati kodus 32:39 alla Põlva Servitile, punktita olev 
Tapa pidi võõrsil tunnistama Kehra 28:39 paremust. 
 
Aruküla peatreener Toivo Järv loodab, et kolmenädalane paus on meeskonnale kasuks tulnud. „Hooaja 
algus oli meil hea, ent vahepeal minetasime vormi. Vahepeal oli pikk paus ja kõik mehed tegid isuga 
trenni. Praegu juba ootame Tapa matši kannatamatult,“ teatas Järv, kuid võttis siis hoo maha. „Meie 
jaoks on tähtis alles kevadel heas konditsioonis olla. Aga enesetunde parandamiseks tuleb meil ka 
sügisel Tapast jagu saada. Meil on liidrid olemas, lisaks ootame väravavahtidelt head partiid.“ 
 
Tapa on tänavu olnud hädas traumadega ja seega tulid vabad nädalad meeskonnale kasuks. „Meie jaoks 
oli paus vajalik, ent meil on ikkagi meeskonna jagu vigastatud mängijaid, kes sel poolaastal ei naasegi,“ 
sõnas Tapa juhendaja Elmu Koppelmann, keda ei heiduta turniiritabelis ilutsev kaotustejada. „Me oleme 
optimistid. Küll võtame ka oma punktid ära!“ 
 
Koppelmanni meelest on Aruküla tänavu esitanud häid partiisid. „Aruküla on olnud heas hoos ja nende 
kodus saab meil raske olema. Seda vaatamata sellele, et nad pole viimasel ajal kõige kindlamalt 
tegutsenud,“ lahkas Koppelmann. „Me peame saama pidama oma kaitse ja lootma väravavahile. Pika 
pausi järel on oodata rahutut ja rabeda algusega duelli. Võtmesõnaks saab olema füüsis, sest see 
määrab, kas maksvusele pääseb meie kiirus või nende võimsus.“ 
 
09.12. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – HC Kehra 
Omavahelised mängud. 1. ring: 25:19. 
 
Viljandi oli eelmises voorus mänguvaba, Kehra alistas aga enda koduplatsil 39:28 Tapa meeskonna. 
 



Viljandi on tänavu olnud Kehra jaoks kõva pähkel. Meistrivõistluste avaringis said mulgid võõrsil 25:19 
võidu ja see ongi tiitlikaitsjale seni ainsaks kaotuseks. Karikasarja poolfinaalis olid Kehra edunumbrid 
esmalt kodus 33:26, ent seejärel lepiti võõrsil 22:22 viiki. 
 
Nädalavahetusel võitlesid kehralased karikafinaalis, kus jäid kahe mängu kokkuvõttes tulemustega 34:31 
ja 25:33 alla Servitile. Viljandi loots Lembit Nelke ei oska öelda, kellele see nüüd kasulik on. „Kindlasti 
karikafinaal mingil määral mõjutas neid,“ filosofeeris Nelke. „Siiski on nad suurte kogemustega 
mängijad, kes võtavad ennast vajadusel kokku.“ 
 
Viljandi on tänavu võidelnud Kehraga tasavägiselt, ent Nelke arvates pole meeskonnad veel võrdsed. 
„Meil tuli liigamäng nende vastu hästi välja ja pealegi andis Kehra liiga kergelt alla,“ meenutas ta. 
„Karikavõistlustel oli Kehral avamänguga kirjas kindel edumaa ja teine kohtumine kujunes pigem 
vormistamise küsimuseks. Tõsi, vahe esimese kolme klubi ja teiste vahel on tänavu tublisti vähenenud.“ 
 
Kehra peatreener Indrek Lillsoo läheb meestega Viljandisse võidu järele. „Me peame näitama oma 
mängu ja siis on võit reaalne,“ tõi Lillsoo välja edu võtme. „Avamatšis saime Viljandilt kõrvetada, nüüd 
püüame vigu vältida.“ 
 
Lillsoo sõnul ei vaeva Kehrat nädalavahetusel karikafinaalis saadud kaotus Servitilt. „Põlva oli ju favoriit. 
Pealegi võitsid nad teise mängu kindlalt. Kui oleksime napilt kaotanud, siis oleks see hakanud hinge 
närima,“ analüüsis Lillsoo. „Kindlasti väsitas karikafinaal meid, kuid enne duelli Viljandiga saame kaks 
päeva puhata. Graafik on juba aastaid olnud tihe, selle üle me ei nurise.“ 
 
09.12. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Chocolate Boys 
Omavahelised mängud. 1. ring: 38:23. 
 
Põlva Serviti sai viimati vaste väljakul 39:32 jagu Arukülast ning Chocolate Boys kodus raskeks kujunenud 
matšis 33:32 Tallinna Käsipallikoolist. 
 
Eesti tippmeeskondade Serviti ja Chocolate Boysi tänavused omavahelised jõukatsumised pole erilist 
pinget pakkunud. Avaringis olid põlvalased Põhja-Eestis paremad 38:23 ning see on šokolaadipoistele 
meistrisarjas läbi aegade suurimaks kaotuseks. Karikasarja poolfinaalis ei andnud Serviti Chocolate 
Boysile samuti armu, sest võitis mängud 32:24 ja 39:30. „Chocolate Boys on vigastuste tõttu tegutsenud 
pooliku koosseisuga,“ tuletas Serviti juhendaja Kalmer Musting meelde. „Nüüd said nad rahulikult 
kosuda ja treenida, kuid ega meiegi füüsisel miskit häda ole. Peaasi, et pärast suuri võite Chocolate Boysi 
üle ning edu karikasarjas ei hakka poisid rind kummis ringi käima. Üks trofee on käes, kuid pool hooaega 
veel ees. Kindlasti on suured võidud Chocolate Boysi üle uinutavad, sest tegelikult pole vastane üldse 
nõrk.“ 
 
Mustingul on hea meel, et Chocolate Boysiga saab seekord mängida kodus. „Karikafinaalil oli meil 
täismaja,“ rõõmustas Musting. „Ootame nüüdki rohkelt rahvast saali, sest publik on meie kõva trump. 
Kindlasti ei jää meil midagi treenituse taha, pigem võivad tekkida seoses karikavõiduga probleemid 
motivatsiooniga.“ 
 
Sel hooajal vigastustega maadelnud Chocolate Boys sai detsembri alguses olulist täiendust, kui 
meeskonnaga liitus Käsipallikooli üks liidreid Uku-Tanel Laast. „Minu jaoks on huvitav näha, kuidas ta 
uude meeskonna sulab,“ mõtiskles Musting. „Kuna Laastu esimene mäng on meie vastu, siis saab näha, 
kui hea ta kohe alguses on.“ 



 
Chocolate Boysi loots Ain Pinnonen vajab täiendusi nagu õhku. „Vigastatutega on seis sama kehv kui 
enne, lisaks läheb Martin Noodla Soome kõrgliigasse Vantaa Atlasesse,“ rääkis Pinnonen. „Laastul 
hoidsime ammu silma peal. Õnneks liitub ta meiega praegu, kui meil on mängijate valikuga probleeme. 
Eks noorele mehele tuleb anda aega adra seadmiseks, kuid loodetavasti suudab ta tagaliinis koos Mikk 
Pinnoneniga Noodlat korvata.“ 
 
Ain Pinnonen sai vahepeal rõõmusõnumeid tohtritelt, kes andsid tema käsutusse paar võtmemängijat. 
„Jürgen Rooba ja Sten-Eerik Lepp on tagasi. Lisaks pääseb Ego Riener operatsioonist ning ehk saab tedagi 
juba jaanuaris kasutada. Kui reeglina on meeskonnas kaks joonemängijat, siis meil pole hetkel ühtegi. 
Seega etendab Riener meil üliolulist rolli,“ teatas Pinnonen. „Tänavu on meil asjad kulgenud üle kivide ja 
kändude, kuid juba suvel oli selge, et tegemist saab olema üleminekuhooajaga. Olude sunnil teeme 
varasemast vähem trenni ja paljud senised tipud on siirdunud mängima mujale. Aga loomulikult ihkame 
tänavu tiitlit, sest muidu pole mõtet väljakule joostagi.“ 
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