
Eesti Käsipalliliit 
Pressiteade 
20.10.2009 
 
Viljandi HC eksamineerib käsipalliliigas Chocolate Boysi 
 
Sel nädalal peetakse järjekordne voor Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel. Kohtuvad Aruküla – HC Kehra, 
Tallinna KPK – SK Tapa ja Viljandi HC – Chocolate Boys. Mänguvaba on Põlva Serviti. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 8 (5-st mängust), 2. Chocolate Boys 6 (4), 3. HC Kehra 6 (4), 4. Aruküla 6 (5), 5. Viljandi 
HC 4 (4), 6. SK Tapa 0 (4), 7. Tallinna KPK 0 (4) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 56 (45/11), Marko Koks (Viljandi HC) 30, Kristjan 
Lind (Aruküla/HC Kehra) 29 (24/5), Martin Noodla (Chocolate Boys) 29, Mario Karuse (Põlva Serviti) 28, Maksim 
Butenko (Põlva Serviti) 27, Erkki Maripuu (Aruküla) 26, Taavi Tibar (Viljandi HC) 24, Kaspar Lees (SK Tapa) 23, Olev 
Eensalu (HC Kehra) 22, Uku- Tanel Laast (Tallinna KPK) 22 tabamust. 
 
20.10. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: Aruküla – HC Kehra 
 
Eelmises voorus esimest korda klubi ajaloos oma kodupubliku silme all mänginud Aruküla alistas 38:29 Tallinna 
Käsipallikooli, tiitlikaitsja Kehra oli võõrsil 33:30 üle tänavu liidrikohta hoidvast Põlva Servitist. 
 
Tänavu ennast leidnud Arukülal on tabelis juba kolm võitu ja see pole meeskonna peatreeneri Toivo Järve meelest 
juhus. „Oleme leidnud oma mängustiili. See on saavutatud taseme tõusu ja tahtmisega. Pideva arengu käigus on 
meeskonnas tekkinud liidrid, pealegi on vahepeal käsipalliga hüvasti jätnud pallurid ala juurde tagasi tulnud. Kõik 
see annab võimaluse ka juhendajale midagi korda saata. Praegune koosseis ongi meil sisuliselt iga treeneri unelm,“ 
ei olnud Järv oma hoolealuste kiitmisega kitsi. 
 
Järve sõnul üritatakse nüüd Kehrat ehmatada, ent see saab raske olema. „Neil on just peetud kaks euromängu ja 
vorm hea. Seda tõestas ka hiljutine võit võõrsil Serviti üle,“ analüüsis Järv. „Aga tibusid loetakse alles kevadel ja 
seega pole midagi katki, kui seekord kaotuse peame vastu võtma.“ 
 
Hooaja alguses raskelt käivitunud Kehra oli viimati Põlvas kolme väravaga üle tänavu enne seda matši vaid suuri 
võite tunnistanud Servitist. „Tegime enne mängu korraliku analüüsi ja see tõi ka edu,“ kommenteeris Kehra 
juhendaja Indrek Lillsoo. „Hoidsime ära nende kiirrünnakud, vältisime ise lohakaid söötusid ja viskeid, tõmbasime 
tempo alla ning võitlesime.“ 
 
Teisipäevane kohtumine Aruküla vastu tuleb Lillsoo hinnangul raske. „Aruküla muutub aastatega järjest küpsemaks 
ja seeläbi on paranenud nende koostöö.  
Nad on tänavu hästi komplekteeritud ning tegutsevad väljakul emotsionaalselt,“ tõi Lillsoo välja vastase plussid. 
„Aga euromängude najal on ka meie vorm tõusuteel.“ 
 
20.10. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – SK Tapa 
 
Seni Punktita jätkav Tallinna Käsipallikool pidi viimati võõrsil tunnistama Aruküla 29:38 paremust, pealinlastega 
sama saatust jagav Tapa jäi samuti vastase väljakul 23:30 alla Viljandile. 
 
„Meie tahame nüüd kaks punkti ära võtta,“ teatas Käsipallikooli loots Ahmed Porkveli. „Üldiselt on mõlemad 
meeskonnad samas seisus ehk koosnevad peamiselt noortest mängijatest. Meil on seegi kord paar kogemustega 
meest puudu. Näiteks Imre Erikut vaevab seljahäda ja Keijo Treu on seotud töökohustustega.“ 
 



Kuigi Käsipallikoolil on tabelis vaid kaotused, ei tee Porkveli sellest suurt numbrit. „Areneme pidevalt,“ rõõmustas 
ta. „Aruküla ületas meid viimati lihtsalt tugeva füüsisega. Siiski oleme kõigile vastu hakanud ja väravas on head 
tööd teinud alles 17-aastane Andreas Suviste.“ 
 
Teisipäeval tahab Käsipallikooli vastu punktiarve avada ka Tapa. „Senised kaotused pole meeste motivatsiooni alla 
löönud, igatahes kõik on tahtmist täis,“ rääkis virulaste peatreener Elmu Koppelmann. „Paljuski saab meie jaoks 
määravaks töö kaitses, sest see on tänavu logisenud. Seevastu ründetegevuse pärast ma väga ei muretse.“ 
 
Tapa suutis eelmises voorus Viljandiga mängida võrdselt kolmveerand tundi, kuid kaotas seisult 21:22 lõpuks 
kindlalt 23:30. „Kohtunikud langetasid otsustavatel momentidel meie kahjuks paar vaieldavat otsust. Meeskond oli 
selleks ajaks füüsiliselt juba päris läbi ja nii see murdumine tuligi,“ võttis Koppelmann kokku Viljandis toimunud 
duelli. 
 
21.10. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Chocolate Boys 
 
Viljandi oli eelmises voorus kodusaalis 30:23 parem Tapa meeskonnast, Chocolate Boys veetis aga samal ajal 
mänguvaba nädalat. 
 
Viljandi sai lõpuks Tapast jagu küll seitsme väravaga, ent mäng oli pingeline. Võõrustajate 22:21 eduseisul viskasid 
mulgid kuus väravat järjest ja sellega oli võitja saatus otsustatud. „Meie jaoks raske matš,“ ei varjanud Viljandi 
juhendaja Lembit Nelke. „Kolmveerand mängust oli võrdne ja alles siis saime 6:0 vahespurdiga edu sisse tehtud.“ 
 
Kuigi Viljandi on tänavu alistanud soosikuteringi kuuluva Kehra ja mullune hõbe Chocolate Boys pole vaatamata 
heale tabeliseisule veel kindlat mängu näidanud, ei taha Nelke oma meeskonna võiduvõimalustest rääkida. 
„Endiselt ei saa kaasa teha mandlioperatsioonil käinud Kristo Voika,“ ütles Nelke. „Me lähme võitlema ja eks siis 
ole näha, mis tulemuse see annab. „Seekord ei ole meil ka väravavahtide põuda. Üldiselt on Aleksander Tund, kui 
ka Rasmus Ots seni oma tööga kenasti hakkama saanud. Ainult hooaja avamängus Aruküla vastu jättis väravavahi 
tegutsemine soovida.“ 
 
Tänavune Eesti meistrivõistluste hooaeg on alanud pingeliselt. Nii on Viljandi saanud juba jagu Kehrast, kes oli aga 
omakorda üle Chocolate Boysi ja ka Viljandi purustanud Servitist. „Sel hooajal on sündinud palju üllatusi,“ möönis 
Chocolate Boysi loots Ain Pinnonen. „Viljandi alistas küll Kehra, kuid meie eesmärk mulkide vastu on vaid võit.“ 
 
Pinnoneni sõnul kogub Chocolate Boys alles vormi, sest koosseis on kahe hooaja vahel tublisti muutunud. „Kui 
mullu oli meie trumbiks pikk pink, siis tänavu on seis otse risti vastupidi. Lisaks valmistab meile peavalu Mikk 
Pinnoneni vigastus,“ tunnistas Ain Pinnonen. „Viljandi vastu peame edu saavutamiseks tegutsema õnnestunult 
kaitses, lootma oma väravavahtidele ja ohjeldama vastaste ühte liidrit Marko Koksi, kes on olnud sellelgi hooajal 
heas hoos.“ 
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