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Aruküla võõrustab käsipalliliigas Põlva Servitit 
 
Sel nädalal peetakse Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel järjekordne voor. Kohtuvad Aruküla – Põlva Serviti, 
Chocolate Boys – Tallinna KPK ja HC Kehra – SK Tapa. Mänguvaba on Viljandi HC. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 12 (7-st mängust), 2. HC Kehra 10 (6), 3.  
Chocolate Boys 10 (7), 4. Viljandi HC 8 (7), 5. Aruküla 6 (7), 6. Tallinna KPK 2 (7), 7. SK Tapa 0 (7) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 70 (59/11), Marko Koks (Viljandi HC) 61, Martin 
Noodla (Chocolate Boys) 56, Uku-Tanel Laast (Tallinna KPK) 51, Mario Karuse (Põlva Serviti) 46, Erkki Maripuu 
(Aruküla) 43, Kristjan Lind (Aruküla/HC Kehra) 40 (35/5), Kaspar Lees (SK 
Tapa) 39, Taavi Tibar (Viljandi HC) 38, Ott Varik (Viljandi HC) 36, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 36, Janar Mägi (HC 
Kehra) 32 tabamust. 
 
17.11. (kell 19.45) Aruküla Spordihoone: Aruküla – Põlva Serviti Omavahelised mängud. 1. ring: 27:44. 
 
Aruküla pidi eelmises voorus tunnistama kodus oma viimaste aastate pearivaali Viljandi 26:33 paremust, Serviti sai 
võõrsil 36:21 jagu Käsipallikoolist. 
 
Aruküla mäng on viimasel ajal olnud liimist lahti. Meistrivõistlustel on saadud kaks kaotust järjest, karikavõistlustel 
sulges meeskonna tee nelja parema hulka Viljandi. „Tegelikult algas mõõn juba varem,“ tunnistas Aruküla 
peatreener Toivo Järv. „Põhjus on lihtne. Ajasime hooaja alguses teadlikult mängu kiireks ja nüüd maksame lõivu. 
Mehed väsivad väljakul ja see toob endaga kaasa ohtralt tehnilist praaki. Käsipall on siiski kiire mäng ja aeglaseks 
pole seda mõtet jälle tõmmata.“ 
 
Nüüd ootab Aruküla meeskonda ees samuti kõrgel tempol tegutsev Serviti. „Kiire mänguga me nende vastu ei saa,“ 
tõdes Järv. 
 
Sellega on päri Serviti juhendaja Kalmer Musting. „Meile meeldib mängida kiirete meeskondade vastu,“ lausus ta. 
„Aruküla ei torma niisama, neil on ka kvaliteeti. Näiteks tagaliinis tegutsevad seal edukalt Marko Slastinovski ja 
Erkki Maripuu. Aruküla suurimaks miinuseks pean kaitset ning väravavahtide tööd.“ 
 
Kuigi Serviti purustas avaringis Aruküla 44:27, ei hakka põlvalased vastasele nüüd allahindlust tegema. „Tabeliseis 
on tihe,“ rehkendas Musting, kelle hoolealused on teinud tänavu Eestis kõige rohkem ja lasknud endale kõige 
vähem väravaid visata. „Statistika alati ei loe, punktid räägivad enda eest. Esitasime Kehra vastu nõrga partii ja 
sellest piisas, et liidrikoht kaotada. Meistriks tuleb aga kõige stabiilsem meeskond.“ 
 
18.11. (kell 17.45) Kristiine Sport: Chocolate Boys – Tallinna KPK Omavahelised mängud. 1. ring: 41:30. 
 
Chocolate Boys oli viimati võõrsil 34:27 parem Tapa meeskonnast, Käsipallikool kapituleerus kodus 21:36 Serviti 
ees. 
 
Enne karika poolfinaale ja meistrivõistluste mängu Servitiga kohtub Chocolate Boys turniiritabelis kahel viimasel 
kohal olevate meeskondadega.  
Eelmisel nädalal võeti kohustuslik võit Tapa üle ja nüüd minnakse vastamisi Käsipallikooliga. „Tapaga meil 
probleeme ei tekkinud,“ kommenteeris Chocolate Boysi loots Ain Pinnonen. „Teine poolaeg oli numbriliselt 
võrdne, kuid me ei ajagi skoori taga. Peaasi, et kaks punkti juurde saime. Minu jaoks on tähtis võistkonna üldine 
areng.“ 
 



Siiski ei võta Pinnonen ühtegi matši kergelt. „Kui meil paar meest rivist välja langevad, siis võivad raskused 
tekkida,“ viitas Pinnonen ka šokolaadipoiste lühikesele pingile. 
 
Eelmises voorus ennustas Käsipallikooli peatreener Ahmed Porkveli oma meeskonna 22:35 kaotust Serviti vastu, 
kohtumise lõpuks särasid tablool numbrid tallinlaste poolt vaadatuna 21:36. „Meil oli viimasel minutil 7- meetri 
karistusvise. See jäi realiseerimata ja vastane tegi kiirrünnaku.  
Muidu olekski seis 22:35 jäänud,“ kalkuleeris Porkveli. „Siiski olin poistega rahul, kuna Serviti tempo vastu me 
lihtsalt ei saa. Meie peame mängima tarkusega, sest noorte füüsis pole võrreldav vanemate meeste omaga.  
Mängutarkust aga ei õpi päevadega, selleks kulub aastaid. On näha, et poisid arenevad, ent mängutuhinas 
unustatakse tihtilugu õpitu ja siis üritatakse vastasele lihtsalt jõuga ära teha.“ 
 
Porkveli imedesse endiselt ei usu ja seetõttu ei oota ta kolmapäeval Chocolate Boysi vastu võitu. „Hea, kui 
kaotame neile seekord umbes kaheksa väravaga,“ seadis Porkveli hoolealustele eesmärgi. 
 
18.11. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – SK Tapa Omavahelised mängud. 1. ring: 30:26. 
 
Tiitlikaitsja ja tabelijuht Kehra oli eelmises voorus mänguvaba, tänavu kõik senised seitse kohtumist kaotanud Tapa 
alistus kodus 27:34 Chocolate Boysile. 
 
Kuigi meeskonnad paiknevad turniiritabeli erinevates otstes, ei oota Kehra juhendaja Indrek Lillsoo kerget mängu. 
„Läheme kahe punkti järele, kuid liigset enesekindlust tuleb vältida. Kindlasti tahan anda mänguaega võrdlemisi 
paljudele meestele,“ kordas Lillsoo vana tõde ja iseloomustas 
vastast: „Tapal on ühtlane koosseis. Neil on palju noori, ent puudub kindel liider. See annab aga väljakul tunda, sest 
otsustavatel momentidel pole kedagi, kes mängu enda peale võtaks. Lisaks on neil liiga suur koormus langenud 
noorukese väravavahi õlule, kes aga vajaks enda kõrvale vahetusmeest.“ 
 
Avaringis käis Kehra jaks virulastest võõrsil üle nelja väravaga. Siis oli Lillsoo meelest olukord võrreldes praegusega 
hoopis teine. „Hooaja algus läks meil üle kivide ja kändude, selle tõestuseks on tabelis kaotus Viljandile,“ meenutas 
Lillsoo. „Nüüdseks on juba suvine töö hakanud vilja kandma.“ 
 
Tapa jaoks on tänavune sügis olnud raske. Meeskonnas on palju vigastatuid, lisaks tuleb koos karikamängudega 
pidada viis matši järjest eeldatavate suurfavoriitide Serviti, Chocolate Boysi ja Kehra vastu. „Loodan, et moraali see 
alla ei löö,“ sõnas Tapa loots Elmu Koppelmann. „Karikamängud Servitiga meid igatahes rõõmsaks ei teinud. Oma 
rolli etendas selles ka Tallinna Käsipallikool, kes tuli eelmises ringis Tapale mängima pooliku koosseisuga ja 
sisuliselt kinkis meile lihtsa võidu.“ 
 
Koppelmann usub, et rasked ajad saavad ükskord mööda ja siis näitab Tapa oma õiget mängu. „Praegu on meil 
kaheksa meest puudu, viimasena langes rivist välja haigestunud Priidik Neps,“ loetles Koppelmann ja ei olnud päris 
nõus Lillsoo väitega, et Tapal puuduvad liidrid. „Lillsool on osaliselt õigus, kuid meil hakkavad nooremad mehed 
mängu järjest rohkem enda peale võtma.  
Eriti tahaksin kiita Kaspar Leesi, Aleksander Oganezovit ja Mihkel Koppelmanni. Nooruse taha ei saa me siiski 
lõputult pugeda, sest ka teised klubid kasvatavad järelkasvu. Kuid erinevalt teistest peavad Tapa noored mängu 
enda peale võtma, sest meil on viimasel ajal viis-kuus liidrit rivist väljas olnud.“ 
 
Hetkel ongi Koppelmanni jaoks tähtis, et meeskond annaks endast väljakul maksimumi. „Jään rahule, kui mehed 
tegutsevad võimete piiril ja kaotus Kehrale ei tule suurem kui kümme väravat,“ lausus Koppelmann. 
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