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Käsipallimeistrivõistlustel on vastamisi Põlva Serviti ja HC Kehra 
 
Sel nädalal peetakse järjekordne voor Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel. Kohtuvad Põlva Serviti – 
HC Kehra, Viljandi HC –  SK Tapa ja Aruküla – Tallinna KPK. Mänguvaba on Chocolate Boys. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 8 (4-st mängust), 2. Chocolate Boys 6 (4), 3.  
HC Kehra 4 (3), 4. Aruküla 4 (4), 5. Viljandi HC 2 (3), 6. SK Tapa 0 (3), 7.  
Tallinna KPK 0 (3) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 41 (37/4), Martin Noodla (Chocolate 
Boys) 29, Kristjan Lind (Aruküla/HC Kehra) 22 (17/5), Mario Karuse (Põlva Serviti) 21, Maksim Butenko 
(Põlva Serviti) 20, Marko Koks (Viljandi HC) 19, Erkki Maripuu (Aruküla) 19, Taavi Tibar (Viljandi HC) 19, 
Jürgen Rooba (Chocolate Boys) 18, Kaspar Lees (SK Tapa) 17, Sten-Erik Lepp (Chocolate Boys) 17, Ravo 
Voosalu (Chocolate Boys) 17 tabamust. 
 
14.10. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – HC Kehra 
 
Põlva Serviti näitas head minekut ka eelmises voorus, purustades kodus 40:22 Viljandi. Seejuures on 
superhoos Serviti tänavu vastased seljatatud keskmiselt 16,25 väravalise ülekaaluga. Tiitlikaitsja Kehra 
mängumasin veel tõrgub, kuigi viimati oldi samuti omal väljakul 38:28 üle Tallinna Käsipallikoolist. 
 
Serviti peatreener Kalmer Musting tõi välja praeguse edu põhjused, kuid mees ei usu, et põlvalastel 
õnnestub kogu hooaeg nii võimsalt mööda saata. „Me oleme saanud oma kaitse toimima ja lisaks on 
väravavahid edasi arenenud.  
Eelmine aasta olime seetõttu hädas, et põhimehed siirdusid mujale. Ikkagi tahaksin toonitada, et kogu 
raskus ei vajunud meil tunamullu Mait Patraili ja Marius Lepa õlgadele, kuna tiimi edus etendas ka olulist 
rolli väravavaht Igor Rapovet. Tema lahkumise järel tundsidki meie teised kollkiprid ennast alguses 
ebakindlalt. Ei saa ka unustada, et eelmisel aastal olime pidevalt kimpus vigastustega,“ analüüsis 
Musting. „Oleme tänavu olnud hoos, ent ei tasu nüüd arvata, et meie suur ülekaal vältab kogu hooaja. 
Peame olema valmis rasketeks lahinguteks.“ 
 
Kuigi Viljandi üllatas Kehrat ja Serviti purustas nädal hiljem omakorda Viljandi, ei lähe Musting 
kolmapäeval Mesikäpa Halli kerge võidu järele. „Kehral on palju kogenenud mängijaid, lisaks peaks nad 
olema tänu euromatšidele heas vormis,“ lahkas Musting. „Mäng Viljandiga näitas siiski, et oleme hoos. 
Eriti on meeskond arenenud kaitses, kus oleme leidnud õige koosluse. Omal väljakupoolel juhatab 
kenasti vägesid vigastusest paranenud Priit Poks, kelle tegutsemine võib pealtnäha jääda märkamatuks.“ 
 
Reedel ja laupäeval Serbias eurosarjas kaks kaotust vastu võtnud Kehra loodab Serviti vastu hea partii 
esitada, kuigi Eestisse naasti alles esmaspäeva õhtul. „Sportlased on reisimistega harjunud, see meid ei 
häiri,“ lausus Kehra juhendaja Indrek Lillsoo. „Tihe graafik on meile kontimööda, sest mängutunnetus 
tekib praktikaga. Pealegi on sel hooajal olnud võrreldes mullusega kohtumisi vähem.“ 
 
Lillsoo teab, et Serviti on tänavu hoos ja tõi välja põlvalaste trumbid. „Nad on praegu füüsiliselt heas 
konditsioonis, lisaks töötab neil suurepäraselt kaitse,“ tõdes Lillsoo. „Meil pole mõtet nendega kaasa 



joosta, seega üritame mängutempo alla viia. „Kuigi mitmete vigastuste tõttu on jäänud meie 
ettevalmistus lünklikuks, ei saa Kehra endale võidust väiksemat eesmärki seada. Ma usun, et tippude 
tase on tänavugi ühtlane, kuigi Chocolate Boys sai Servitilt 15-väravalise kaotuse. Šokolaadipoisid lihtsalt 
andsid toona juba eos alla.“ 
 
Lillsoo lisas, et Põlvas arvestab ta Aruküla ässade Marko Slatinovski ja Kristjan Lindiga, kes liitusid 
kehralastega euromängudeks. „Nendega kehtib leping 15. oktoobrini, seega tahan neid Serviti vastu 
kasutada,“ ei varjanud Lillsoo. 
 
14.10. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – SK Tapa 
 
Septembri lõpus Kehra üle meeldejääva võidu saanud Viljandi pidi eelmises voorus tunnistama võõrsil 
tabelijuhi Serviti 22:40 paremust, Tapa oli aga mänguvaba. 
 
„Serviti puhul on selgelt näha meistriainest,“ võttis Viljandi loots Lembit Nelke mängu ühe lausega 
kokku. „Nad olid meist lihtsalt üle.“ 
 
Kohtumise eel Tapaga on Nelkel muresid küllaga. „Kristo Voika käis mandlioperatsioonil ja nüüd kulub 
tal taastumiseks aega vähemalt kaks-kolm nädalat. Väravas peaks seisma Rasmus Ots, sest Aleksander 
Tund on hõivatud muude tegemistega,“ teatas Nelke. „Kui tahame Tapat võita, peame esitama oma 
traditsioonilise partii ja vähendama pallikaotuste arvu. Kuigi meeskonna tuumik on püsinud koos 
suhteliselt kaua, saab kvaliteeti tõsta vaid mängupraktikaga. Meie mängijad on aga üle ilma laiali ja 
seega treenimine teinekord raskendatud.“ 
 
Hooaega kolme kaotusega alustanud Tapa peatreener Elmu Koppelmann Viljandist punkte ei oota. 
„Meid kimbutavad vigastused, lisaks teenis eelmises kohtumises mängulises olukorras punase kaardi 
Mihkel Koppelmann, keda ma vajan just kaitses. Kõikide probleemide tõttu pean Viljandi vastu mingil 
hetkel väljakule saatma meistrivõistluste noorima koosseisu ja ütlen kohe, et meil läheb raskeks,“ 
ennustas Elmu Koppelmann. „Pealegi on Viljandi kaitses Eesti töökaim meeskond ja usun, et nad 
nopivad suurtelt veelgi punkte.“ 
 
Viljandi ja Tapa vahelised heitlused on olnud alati tulised ning printsipiaalset kohtumist võib oodata 
seegi kord. „Väikelinnade rivaliteet, kui Viljandit võib muidugi väikelinnaks nimetada. Pealegi on üks 
Põhja-, teine Lõuna-Eestist,“ iseloomustas Koppelmann. „Minu jaoks on vastasseisud Viljandiga olulised 
ka seetõttu, et olen Nelke õpilane. Kes aga ei tahaks oma õpetajat võita!“ 
 
Koppelmann on veendunud, et Tapa avab peagi enda võiduarve. „Kui oma mured murtud saame, siis 
oleme suutelised ka Viljandiga võrdselt mängima,“ vastas Koppelmann küsimusele, kas virulaste 
peakonkurendiks on tabeliseisu arvestades sel hooajal Tallinna Käsipallikool. „Aruküla on tänavu leidnud 
oma võimusele ja kiirusele vastava mängustiili. Meist käis nende jaks viimati ikka kindlalt üle.“ 
 
17.10. (kell 16.00) Aruküla Spordihoone: Aruküla – Tallinna KPK 
 
Aruküla kaotas eelmises voorus võõrsil pärast viigiga lõppenud poolaega 
30:35 Chocolate Boysile, Käsipallikool vandus samuti vastase väljakul 28:38 alla Kehrale. 
 
Eesti käsipalliliigas tehakse 17. oktoobril ajalugu, sest esimest korda mängib Aruküla meeskond 
koduplatsil enda fännide ees. Aruküla on hooaega alustanud hästi ja hoiab turniiritabelis nelja punkti 



neljandat kohta, ent see pole uinutanud meeskonna juhendajat Toivo Järve. „Ainsana jääb hinge 
kriipima karikavõistlustel saadud kaotus Mesikäpalt, kuigi see mäng sisuliselt ei otsustanud midagi,“ 
rääkis Järv. „Pisut kripeldab ka see, et me ei suutnud Chocolate Boysi ehmatada. Poolaja mängisime 
nendega viiki ja nad jagasid meile kandikul võiduvõimalusi, kuid me ei kasutanud neid ära.  
Lõpuks saidki meile saatuslikuks omad vead.“ 
 
Aruküla vastane Tallinna Käsipallikool pole tänavu veel punktiarvet avanud, sest kaotused on tulnud 
vastu võtta Servitilt, Chocolate Boysilt ja Kehralt.  
Järv ei taha siiski tabeliseisule tähelepanu pöörata. „Meie peame edu nimel pingutama kõigi vastu,“ 
manitses Järv hoolealuseid ettevaatlikkusele. „Räägin poistele enne igat mängu riietusruumis, et tuleb 
ainult võidelda ja võidelda. Muidu punkte juurde ei saa.“ 
 
Käsipallikooli loots Ahmed Porkveli on enne mängu entusiastlik. „Meil on kogu võistkond koos,“ 
rõõmustas ta. „Laupäeval sain kasutada 14 meest, nüüd vaatan lootusrikkalt treeningute suunas. 
Arukülaga saab meil raske olema, kuid ikkagi ootan tasavägist lahingut. Nende võistkonnast on mind 
üllatanud Andreas Kommer, lisaks on heas hoos Marko Slastinovski. Olen ka kuulnud, et üle mitme aasta 
käivad neil mehed suure õhinaga trennis.“ 
 
Tänavused kaotused pole Porkveli tujule jälge jätnud. „Superhoos Serviti viskas meie jaoks vähe ehk 33 
väravat ning Chocolate Boysile ja Kehrale kaotasime umbes kümnega,“ meenutas Porkveli. „Minus 
tekitas imestust vaid see, et miks Kehra poolel said kaasa lüüa euromängudeks Arukülast hangitud 
Slastinovski ja Kristjan Lind. Mina sain käsipalliliidu inimeste jutust aru, et need mehed abistavad Kehrat 
ainult Belgradis.“ 
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