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Käsipalliliiga teise ringi viimases voorus kohtuvad Chocolate Boys ja HC Kehra
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste teise ringi viimane voor toob reedel oodatud vastaseisu,
kui Kristiine spordihoones on vastamisi mullused finalistid Chocolate Boys ja HC Kehra.
Veel kohtuvad Viljandi HC – Tallinna KPK ning Põlva Serviti – SK Tapa. Mänguvaba on
Aruküla.
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 20 (11-st mängust), 2. HC Kehra 18 (11), 3. Chocolate Boys 16
(11), 4. Aruküla 10 (12), 5. Viljandi HC 8 (11), 6. SK Tapa 4 (11), 7. Tallinna KPK 2 (11)
punkti.
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 115 (104/11), Marko Koks
(Viljandi HC) 79, Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 78 (16/62), Erkki
Maripuu (Aruküla) 75, Martin Noodla (Chocolate Boys) 66, Kristjan Lind (Aruküla/HC
Kehra) 64 (59/5), Mario Karuse (Põlva Serviti) 63, Kaspar Lees (SK Tapa) 62, Roman
Glinkin (HC Kehra) 60, Janar Mägi (HC Kehra) 57 tabamust.
21.01. (kell 19.00) Viljandi Spordikeskus: Viljandi HC – Tallinna KPK
Omavahelised mängud. 1. ring: 31:30.
Viimased neli mängu kaotanud Viljandi jäi eelmises voorus võõrsil 25:34 alla Chocolate
Boysile, Käsipallikool pidi samuti vastase väljakul tunnistama oma pearivaali Tapa 21:32
paremust.
Viljandi peatreener Lembit Nelke ei jäänud meeskonna esitusega Chocolate Boysi vastu
rahule. „Tegime üllatavalt palju pallikaotusi,“ sõnas ta. „Üldiselt on meil pallikäsitlus hea,
seda näitavad ka treeningud.“
Viljandi on viimased neli mängu kaotanud ja lähim jälitaja Tapa jõudnud mulkidest vaid nelja
punkti kaugusele. Seega vajavad viljandlased Käsipallikooli vastu võitu, kes avaringis alistati
napilt 31:30. Toona kerkisid mängu kangelasteks võitjatelt Marko Koks ja kaotajatelt UkuTanel Laast 14 väravaga. Nüüd aga mängib Laast juba Chocolate Boysi rivistuses. „Nad on
noored poisid, keda ei tohi alahinnata ka Laastuta,“ lausus Nelke. „Õnneks on meil seekord
rivis Marko Peterson, kes eelmise vooru ajal oli seotud töökohustustega.“
Pärast Laastu lahkumist kolm kohtumist keskmiselt 11 väravaga kaotanud Tallinna
Käsipallikool ei suutnud Tapale vastupanu osutada ja jäi virulastele alla 21:32. „Meil ei
saanud kaasa teha Owe-Martti Lemsalu ja Kristen Merila. Kui lisada, et loovutasime
detsembris Laastu šokolaadipoistele, siis ilma kolme põhitegijata ei suuda me teistele praegu
vastu hakata,“ põhjendas Käsipallikooli juhendaja Ahmed Porkveli. „Tapa esines seegi kord
omal tasemel, ent meie tegime lubamatult palju pallikaotusi ja muud tehnilist praaki. Kindlasti
andis meile tunda meistrivõistlustel kestnud ligi kuu aja pikkune paus. Üldiselt ei ole midagi
positiivset selle mängu kohta rääkida.“
Edu ei oota Porkveli ka selles voorus. „Viljandi on sitke meeskond ja mängib pealegi kodus,“
tõdes Porkveli. „Arvan, et praegu me nende vastu ei saa.“

21.01. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – SK Tapa
Omavahelised mängud. 1. ring: 43:21.
Tabelijuht Serviti oli eelmises voorus vaba, teise võidu järjest noppinud Tapa alistas kodus
32:21 Käsipallikooli.
Serviti jaoks on duell Tapaga käesoleva aasta esimene mäng. Kuigi meeskonna loots Kalmer
Musting viibis kogu jaanuari Eesti koondise tüüri juures, teab ta hoolealuste hetkeseisu
täpselt. „Käisin meeskonna treeninguid vaatamas, ent tööprotsessi sekkusin minimaalselt. Kui
ära olin, tegutses poistega meie teine treener Rein Suvi,“ tutvustas Musting Serviti köögipoolt.
„Meeskond ladus üldfüüsilist põhja, kuid spordiselts Jõud turniir näitas, et oleme heas
konditsioonis. Pealegi on meil jaanuaris vaid üks mäng, seega pole keegi ka väsimusega
kimpus. Veebruaris läheb graafik tihedaks ja praegu ongi hea atra seada.“
Mustingu sõnul võtab Serviti külla saabuva Tapa vastu pea oma parimas rivistuses. „Ainsana
on puudu detsembris Hollandi turniiril vigastada saanud Henri Sillaste, keda ootab ees
põlvelõikus. See tähendab, et mehe jaoks on hooaeg lõppenud,“ teatas Musting. „Henri on
Serviti jaoks küll oluline tegija, kuid me leiame reservist talle asendaja.“
Serviti vastane Tapa on saanud kaks võitu järjest, ent meeskonna peatreener Elmu
Koppelmann Põlvast kahte punkti ei oota. „Servitis mängivad profid. Kui nad järgmise käigu
sisse lükkavad, pole meil enam midagi teha. Nii üritamegi nendega lihtsalt sammu pidada,“
kirjeldas Koppelmann ühte võimalikest stsenaariumitest.
Siiski on Tapa kahvatu hooaja alguse järel sattunud heasse hoogu. „Me esitasime ka sügisel
korralikke partiisid, ent paraku ei kajastunud need tulemustes,“ meenutas Koppelmann.
„Rünnak toimis meil enam-vähem juba varem, nüüd oleme ka kaitse pidama saanud.
Kaitsemängu edu võti peitub füüsilise vormi ja üksteise mõistmise paranemises. Lisaks esitas
Käsipallikooli vastu hea partii nooruke väravavaht Margus Õun.“
22.01. (kell 19.00) Kristiine Sport: Chocolate Boys – HC Kehra
Omavahelised mängud. 1. ring: 33:37.
Chocolate Boys purustas viimati omal väljakul 34:25 Viljandi meeskonna, Kehra sai
kodumängus 31:27 jagu Arukülast.
Kuigi Chocolate Boys alistas eelmises voorus Viljandi üheksa väravaga, ei jäänud meeskonna
juhendaja Ain Pinnonen hoolealustega päris rahule. „Tegime lubamatult palju pallikaotusi ja
kaitse ei pidanud. Kindlasti andis tunda spordiselts Jõud turniir, kus meil oli ühel
nädalavahetusel neli mängu. Siis saime päeva puhata ja kohe tuligi otsa matš Viljandiga,“
rehkendas Pinnonen. „See-eest rünnakul tegutsesime juba päris hästi ning kenasti sulas
mängurütmi sisse vigastuspausilt naasnud Ego Riener. Õnneks paranes oodatust kiiremini ka
Ravo Voosalu, keda sain Viljandi vastu episoodiliselt kasutada.“
Kuna Chocolate Boys pole tänavu veel Servitist ja Kehrast jagu saanud, siis reedene
kohtumine on neile kulla hinnaga. „Kehral on olnud mängupõud ja seega pole sündmuste
käiku võimalik ette ennustada,“ arutles Pinnonen, kes kardab eeskätt mängukeelu alt
vabanenud kehralast Janar Mäge. „Me pole tänavu Janari visetega hakkama saanud.

Koondises esines mees tõusude ja mõõnadega, kuid iial ei tea, milline päev tal satub olema,“
lisas ka Eesti meeskonna ühe treenerina tegutsev Pinnonen.
Kehra loots Indrek Lillsoo on meeskonna hetkevormiga rahul. „Poisid jätsid Aruküla vastu
oodatust parem mulje,“ rõõmustas Lillsoo. „Vahepeal oli ju pikk paus, lisaks pidi mängu
vahele jätma Mägi ning haigustega võitlesid Olev Eensalu ja Eduard Makejev.“
Lillsoo teab kuidas reedel šokolaadipoisid murda. „Peame oma tahtmise neile peale suruma.
Ehk siis kaitse tuleb pidama saada ja mängu ei tohi lahtiseks lasta,“ pani Lillsoo taktika paika.
„Chocolate Boysil on ühtlane pink, seega leiavad nad põhimeestele võrdväärseid vahetusi.
See tähendab, et me ei saa ennast kordagi lõdvaks lasta. Pealegi osalevad nad tänavu ainult
Eesti meistrivõistlustel ja kontsentreeruvad nendeks mängudeks ülima tõsidusega.“
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