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Aruküla testib käsipallimeistrivõistlustel Põlva Serviti hetkevormi 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel on selle nädala keskses mängus vastamisi Aruküla ja Põlva 
Serviti. Veel kohtuvad Tallinna KPK – Chocolate Boys ning SK Tapa – HC Kehra. Mänguvaba on Viljandi 
HC. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 24 (13-st mängust), 2. Chocolate Boys 20 (13), 3. HC Kehra 18 (12), 4. 
Aruküla 12 (13), 5. Viljandi HC 10 (13), 6. SK Tapa 4 (13), 7. Tallinna KPK 2 (13) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 123 (112/11), Marko Koks (Viljandi HC) 
99, Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 87 (25/62), Mario Karuse (Põlva Serviti) 84, Erkki 
Maripuu (Aruküla) 80, Kaspar Lees (SK Tapa) 68, Roman Glinkin (HC Kehra) 67, Kristjan Lind 
(Aruküla/HC Kehra) 67 (62/5), Martin Noodla (Chocolate Boys) 66, Janar Mägi (HC Kehra) 64 tabamust. 
 
09.02. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Chocolate Boys 
Omavahelised mängud. 1. ring: 30:41; 2. ring: 32:33. 
 
Tabeli viimane Tallinna Käsipallikool kaotas eelmises voorus võõrsil liidrile Põlva Servitile 22:43, 
Chocolate Boys sai kodus 32:27 jagu Tapa meeskonnast. 
 
Kuigi Käsipallikool jäi teises ringis šokolaadipoistele alla vaid ühe väravaga, ei oota meeskonna 
peatreener Ahmed Porkveli seekord võrdset lahingut. „Meie toonane liider Uku-Tanel Laast on nüüd 
Chocolate Boysi võtmemängija. Lisaks on hetkel vigastusega rivist väljas Jorma Käsper,“ kirjeldas 
Porkveli Käsipallikooli seisu. „Eelmine kord Chocolate Boys alahindas meid ning ka nende koosseis oli 
poolik. Nüüd on nad oma muredest võitu saanud ja läinud heasse hoogu.“ 
 
Porkvelit ei häiri hoolealuste nigel tabeliseis, sest oma ülesanne on täidetud. „Meie kasvandikest mängib 
Dener Jaanimaa Rootsis, Sten Toomla Soomes ning lisaks etendavad mitmed mehed võtmerolle 
Chocolate Boysis,“ loetles Porkveli. „See näitab, et oleme oma tööd hästi teinud.“ 
 
Ka šokolaadipoiste juhendaja Ain Pinnonen tõstis esile noore talendi Laastu. „Eelmises ringis oli meil 
Käsipallikooli vastu raske mitmel põhjusel. Paksu pahandust tegi Laast ja meie meeskond esitas 
tervikuna kehva partii,“ meenutas Pinnonen kohtumist, kus Laast viskas 11 väravat. „Laast esindab nüüd 
meid ning pärast vigastustelainet oleme saanud teha korralikult trenni, mis on kohe avaldunud ka 
mängukvaliteedis.“ 
 
Šokolaadipoiste jaks käis eelmises voorus Tapast üle viie väravaga ja Pinnoneni meelest pidigi nii 
minema. „Meie mäng kulges plaanipäraselt,“ tõdes ta. „Matš ise kujunes närviliseks ja jõuliseks. Õnneks 
suutsime traumadest hoiduda.“ 
 
09.02. (kell 19.45) Aruküla Spordihoone: Aruküla – Põlva Serviti 
Omavahelised mängud. 1. ring: 27:44; 2. ring: 32:39. 
 
Aruküla alistas viimati vastase väljakul 31:29 oma pearivaali Viljandi ja Põlva Serviti kodus 43:22 Tallinna 
Käsipallikooli. 
 
Aruküla loots Toivo Järv oli Viljandis saadud võidu järel rahulik. „Kaotasime avapoolaja kahe väravaga, 
kuid saime pärast pausi kiirelt ja lihtsalt ette, millega mäng oligi tehtud,“ meenutas Järv. „Teisel poolajal 
käivitus meie mängumootor ladusalt ning tagatipuks oli viljandlastel must päev.“ 
 
Järv tunnistas, et Aruküla mäng läheb järjest paremaks, kuid Serviti alistamiseks praegusest tasemest ei 
piisa. „Serviti on kullakandidaat ja meile pole hooaja keskel nendega duelleerimine kõige tähtsam. 



Ehitame meeskonda üles nii, et kevadel play-offis tulemust teha,“ rääkis Järv. „Teisipäeval ei saa 
õpingute tõttu kaasa mängida Marko Slastinovski ning eemal on ka põhiväravavaht Siim Normak. 
Mõningas mõttes ongi hea, et Slastinovski praegu puudub. Nii saame teada, millist mängu oleme 
suutelised ilma oma liidrita näitama.“ 
 
Probleemidest ei pääse ka Serviti. „Tauri Volt on ikka veel eemal ja Henri Sillaste käis operatsioonil,“ 
selgitas põlvalaste peatreener Kalmer Musting. „Kuna viimasel ajal on mänge vähe olnud, siis 
põhimeeste osas pole seis siiski hull. Nüüd läheb graafik tihedaks ja peame ka võimalikeks vigastusteks 
valmis olema.“ 
 
Serviti on tänavu saanud Arukülast jagu mõlemal korral, ent Musting pole hoolealustega rahule jäänud. 
„Kaitse lonkab, seda näitab see, et nad viskasid meile eelmises mängus 32 väravat. Slastinovskit ja Erkki 
Maripuud ei suutnud me kuidagi ohjeldada,“ viitas Musting nõrgale kohale. „Kui tahame järgmises 
mängus Balti liigas Kehra ja meistrivõistlustel Chocolate Boysi vastu edu saavutada, siis tuleb juba nüüd 
Arukülas vead parandada.“ 
 
11.02. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – HC Kehra 
Omavahelised mängud. 1. ring: 26:30; 2. ring: 28:39. 
 
Tapa pidi eelmises voorus tunnistama vastase väljakul Chocolate Boysi 27:32 paremust, tiitlikaitsja Kehra 
oli aga mänguvaba. 
 
Tapa juhendaja Elmu Koppelmanni meelest olid neil olemas kõik võimalused tabeli teisel real asuva 
Chocolate Boysi üllatamiseks. „Nad kallutasid tasavägise lõpu enda kasuks taktikaga,“ analüüsis 
Koppelmann. „Nende hingeks kerkisid noored mängumehed.“ 
 
Koppelmann on kindel, et samuti esikolmikusse kuuluva Kehra vastu nende hammas ei hakka. 
„Šokolaadipoistega on meil tänavu olnud kergem kui Kehraga, sest nad alahindavad meid,“ ütles 
Koppelmann. „Kui Kehra häälestub korralikult, siis me nende vastu ei saa. Pealegi langeb hooaja 
kulgedes meiesugustel amatööridel füüsilise konditsiooni tase, ent nii on ka meie lähimatel konkurentidel. 
Tõsi, eeldusi meie noorel võistkonnal arenguks on, kuid järgmise sammu astumiseks oleks vaja senisest 
suuremat rahahulka.“ 
 
Meeskondade esimese omavahelise kohtumise Lääne-Virumaal võitis Kehra nelja väravaga ja kerget 
jalutuskäiku ei oota valitseva meistri loots Indrek Lillsoo nüüdki. „Tapal on alati raske mängida. Aga me 
võtame kõiki kohtumisi tõsiselt ja valmistume ühtviisi matšiks Chocolate Boysi või Tapa vastu,“ sõnas 
Lillsoo. „Vigastustega meil praegu probleeme ei ole ja ka meeskonna sisekliima on hea.“ 
 
Suvel hulga noori esindusmeeskonda lülitanud Lillsoo võib järelkasvuga rahul olla. Nimelt peeti 
nädalavahetusel Eesti A-vanuseklassi meistrivõistlustel esimene ring, kus Kehra alistas kõik seitse 
vastast. Kehra koosseisus on tänavu küll palju noori, kuid vankrid veavad veel kogenenud mängijad. 
Seetõttu ei muretse Lillsoo tiheda graafiku pärast. „Oma koha täidavad poisid väljakul ikka ära,“ lausus 
Kehra mängiv treener veendunult. „Pealegi taastuvad noored vanematest meestest kiiremini.“ 
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