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Chocolate Boys üritab käsipalliliigas pidurdada Põlva Serviti hoogu 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel on selle nädala keskses mängus vastamisi Chocolate Boys ja 
Põlva Serviti. Huvipakkuvad on ka vooru teised kohtumised, kus üksteiselt võtavad mõõtu HC Kehra – 
Viljandi HC ning SK Tapa – Aruküla. Mänguvaba on Tallinna KPK. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 26 (14-st mängust), 2. Chocolate Boys 22 (14), 3. HC Kehra 20 (13), 4. 
Aruküla 12 (14), 5. Viljandi HC 10 (13), 6. SK Tapa 4 (14), 7. Tallinna KPK 2 (14) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 123 (112/11), Marko Koks (Viljandi HC) 
99, Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 92 (30/62), Mario Karuse (Põlva Serviti) 91, Erkki 
Maripuu (Aruküla) 84, Kaspar Lees (SK Tapa) 75, Janar Mägi (HC Kehra) 75, Roman Glinkin (HC Kehra) 
72, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 72, Kristjan Lind (Aruküla/HC Kehra) 69 (64/5) tabamust. 
 
16.02. (kell 18.00) Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Põlva Serviti 
Omavahelised mängud. 1. ring: 23:38; 2. ring: 24:31. 
 
Chocolate Boys hoolitses eelmises voorus tänavuse rekordskoori eest, kui purustas võõrsil 50:27 Tallinna 
Käsipallikooli. Liider Serviti järjekordne võit tuli aga Arukülas numbritega 32:24. 
 
Kuigi Serviti ja Chocolate Boys troonivad tabeli tipus, pole meeskondade tänavused omavahelised 
kohtumised erilist pinget pakkunud. Meistrivõistlustel on Serviti võidud olnud 15 ja 7 ning karikal 8 ja 9 
väravalised. 
 
Chocolate Boysi peatreenerit Ain Pinnoneni senised kaotused ei häiri. „Me polegi Servitiga veel tõsiselt 
mänginud, kuna pool hooaega oleme võidelnud vigastustega,“ illustreeris ta hooaja esimest poolt. „Tõsi, 
oleme neist tänavu ka kehvemad. Kui Serviti jätkab peaasjalikult mulluse sissetöötanud koosseisuga, siis 
meie loovutasime suvel mitu põhimängijat teistele.“ 
 
Pinnonen teab, kuidas Serviti peatada, ent praktikas ei pruugi see nii lihtsalt õnnestuda. „Serviti mängib 
kiiret käsipalli,“ analüüsis Pinnonen. „Seega tuleb meil rünnakul targalt tegutseda, vastasel juhul 
karistavad nad meid kiirrünnakutega. Loomulikult peame ka kaitse toimima saama.“ 
 
Suurte võitude taustal ei oota Serviti juhendaja Kalmer Musting siiski seekord kerget jalutuskäiku. 
„Chocolate Boys on vigastustest taastunud ja ka mänguliselt paremasse hoogu läinud,“ lausus Musting. 
„Aga selles kohtumises vajame kindlasti võitu. Siis kindlustame praktiliselt põhiturniiri esikoha ja saame 
medalimängudeks koduväljakueelise.“ 
 
Serviti on tänavu heas hoos. Selle tõestuseks võideti pühapäeval Balti liigas pärast kahe väravaga 
kaotatud avapoolaega 32:24 Kehra. „Alguses ei saanud me kuidagi Janar Mäge kinni. Ka meie 
väravavahil Eston Varuskil oli halb päev. Vahetasin ta Denis Lõokese vastu, kes oli postide vahel kindlus 
ise. Teisel poolajal saime kaitse pidama, teenisime hulgaliselt kiirrünnakuid ja hästi tegutses Andrei 
Ternovõi.“ 
 
17.02. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Viljandi HC 
Omavahelised mängud. 1. ring: 19:25; 2. ring: 33:30. 
 
Tiitlikaitsja Kehra sai viimati võõrsil 34:27 jagu Tapa meeskonnast, Viljandi oli aga mänguvaba. 
 
Viljandi on tänavu olnud Kehrale kõvaks pähkliks. Meistrivõistlustel on omavaheliste mängude seis viigis, 
karikal võitis ühe kohtumise Kehra ja teine matš jäi viiki. „Oli ammu teada, et meil saab tänavu tabeli teise 
poole meeskondadega varasemast raskem olema,“ ei varjanud Kehra loots Indrek Lillsoo tõde. „Seekord 



loodan, et põhimehed otsustavad kohtumise saatuse kiirelt meie kasuks, siis saaksin ka noorematele 
mänguaega anda. Pealegi on see meie esimene kodumatš 2010. aastal, seega tahame publikule 
pakkuda nauditava etenduse. Kindlasti peame ärkvel olema, sest Viljandi on raske vastane kõigile. Ma ei 
tahakski mulkide puhul ühtegi mängijat eraldi esile kergitada, sest nende tugevus peitub ühtsuses.“ 
 
Viimasel ajal on kehralastel heasse hoogu sattunud põhipommitaja Janar Mägi. Lillsoo meelest peabki 
mees Eesti liigas tasemel olema. „Janar on võimas ja tugeva viskega. Ühesõnaga Eesti tipptase,“ hindas 
Lillsoo hoolealust ning teatas, et vähemalt hooaja lõpuni jätkab Mägi Kehras. „Üleminekute perioodil otsis 
agent talle välismaalt klubi, ent seda päris õiget ei leidnud. Töö selles suunas käib edasi, kuid kevadeni 
mängib ta meil.“ 
 
Viljandi peatreeneri Lembit Nelke arvates on üllatuste aeg ümber saanud. „Hooaja edenedes lööb proffide 
parem treenitus välja,“ hindas ta olukorda. „Tegelikult on Kehra meist ikka üle. Pärast sügisel saadud 
kaotust tulid nad teises kohtumises meile tõsiselt peale ja võtsid kindlalt oma võidu ära.“ 
 
Nelke meelest tunduvad mängud Kehra vastu võrdsed, sest valitsev meister ei aja taga suurt skoori. 
„Kehras on kogemustega mängijad, kes oskavad oma jõuvarudega ratsionaalselt ümber käia,“ selgitas 
Nelke. „Näiteks Serviti ja Chocolate Boys rõhuvad väravate vahele rohkem.“ 
 
18.02. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Aruküla 
Omavahelised mängud. 1. ring: 23:34; 2. ring: 26:31. 
 
Tapa pidi viimati tunnistama kodus Kehra 27:34 paremust, Aruküla kaotas samuti omal väljakul 24:32 
Põlva Servitile. 
 
Tapa on tänavu saanud enda lähirivaalidest jagu Viljandist ja Tallinna Käsipallikoolist, nüüd minnakse 
Aruküla alistama. „Oleme igal hooajal vähemalt korra Aruküla võitnud. Neljapäeval avaneb meil selleks 
võib-olla viimane võimalus,“ sõnas Tapa juhendaja Elmu Koppelmann. „Avamängus ei saanud me neile 
üldse vastu, teises otsustasid võitja saatuse paljuski kohtunikud.“ 
 
Viimased kolm mängu favoriitide vastu pidanud Tapa liigub Koppelmanni arust tõusuteel. Aruküla vastu 
tuleb aga hästi tegutseda ka taktikaliselt. „Võtmesõnaks saab olema meie liikuv kaitse,“ teatas 
Koppelmann. „Aruküla joonemängijad ja viskajad on tasemel. Tapa plussiks on koduväljak, kus oleme 
suutnud esitada nii mõnegi hea partii.“ 
 
Aruküla pidi eelmises voorus Serviti vastu läbi ajama liidri Marko Slastinovksita ja tabelisse saadi 24:32 
kaotus. „Tundsime meistrivõistluste parimast väravakütist Slastinovskist suurt puudust, seda nii kaitses 
kui rünnakul,“ tunnistas Aruküla loots Toivo Järv. „Aga jalgu me neile ei jäänud. Kui Serviti pani sisse 
varumehed, siis tegime vahe tasa. Nii tuli neil oma põhimängijaid kaua kasutada.“ 
 
Lääne-Virumaalt tahab Järv aga naasta kahe punktiga. „Tapa mängib paremini, kui see tabeliseisus 
kajastub,“ rehkendas Järv. „Pealegi pole Tapal kellelgi kerge ning lisaks on neil tekkinud liidrid ja 
põhituumik käinud läbi noortekoondistest. Siiski ei taha ma meeskonda mängima saates rõhuda vastaste 
nõrkadele kohtadele, sest peame väljakul oma tahtmise ikka ise peale suruma.“ 
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