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Chocolate Boys kohtub käsipallimeistrivõistlustel Põlva Servitiga 
 
Sel nädalal peetakse järjekordne voor Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel. 
Kohtuvad Chocolate Boys – Põlva Serviti, HC Kehra – Viljandi HC ja SK Tapa – 
Aruküla. Mänguvaba on Tallinna KPK. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 4 (2-st mängust), 2. Chocolate Boys 4 (2), 3.  
HC Kehra 2 (1), 4. Aruküla 2 (2), 5. Viljandi HC 0 (1), 6. SK Tapa 0 (2), 7.  
Tallinna KPK 0 (2) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Martin Noodla (Chocolate Boys) 17, Marko Slastinovski 
(Aruküla) 17, Mario Karuse (Põlva Serviti) 16, Uku-Tanel Laast (Tallinna KPK) 13, 
Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 13, Kaspar Lees (SK Tapa) 12, Aleksander Oganezov 
(SK Tapa) 11, Siivo Sokk (Põlva Serviti) 11, Jürgen Rooba (Chocolate Boys) 10, 
Andre Sild (Tallinna KPK) 10 tabamust. 
 
29.09. (kell 18.00) Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Põlva Serviti 
 
Chocolate Boys purustas eelmises voorus võõrsil 41:30 Tallinna Käsipallikooli, 
Serviti aga kodus 44:27 Aruküla meeskonna. 
 
Vooru eeldatava põnevusmängu eel on mõlema meeskonna peatreenerid äraootaval 
seisukohal. „Serviti on mõnevõrra paremas seisus,“ arutles Chocolate Boysi 
juhendaja Ain Pinnonen. „Kahe hooaja vahel lahkus neil meeskonnast üks mängija, 
meil aga oluliselt rohkem. Pealegi pole teisipäeval kindel haigestunud Rain 
Kullamaa kaasa löömine. Seetõttu me alles katsetame ja otsime meestele sobivaid 
positsioone. Servitil on peetud juba kaks euromatši, mistõttu nad peaksid hetkel 
olema meist paremas hoos.“ 
 
Pinnoneni meelest saab olema edu võtmeks hea kaitsemäng. „Kui tegutseme omal 
väljakupoolel hästi, siis on kõik võimalik,“ analüüsis ta. „Tähtis on rünnakul 
teha võimalikult vähe pallikaotusi, sest kiire meeskonnana oskab Serviti need 
momendid ideaalselt ära kasutada.“ 
 
Serviti loots Kalmer Musting rõhutas samuti kaitse tähtsusele. „Me jaoks on 
olulisel kohal tõhus kaitsetöö ja väravavahtide tegutsemine. Siis on võimalik oma 
mäng vastasele peale suruda,“ lausus Musting. „Mulle teeb muret, et meie niigi 
õhuke tagaliin sai eelmises voorus veel ühe tagasilöögi, kuna Olari Paumets peab 
kohtumise punase kaardi tõttu vahele jätma. Seega langeb suurem vastutus 
noorukese Priit Jõksi õlgadele.“ 
 
Kuigi Chocolate Boysi koosseis on suvel oluliselt muutunud, ei ole tallinlased 
Mustingu arvates sugugi nõrgemaks jäänud. „Nende trump on rikkalikud kogemused, 
sest paljud mängijad on neil juba üle 30 aasta vanad,“ rehkendas Musting. 
„Pealegi loodus tühja kohta ei salli ja näiteks Valdar Noodla lahkumise järel on 
väga resultatiivseks muutunud tema vend Martin.  
Tõsi, kõige rohkem tunnevad šokolaadipoisid puudust Rootsi siirdunud Dener 
Jaanimaast.“ 



 
30.09. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Viljandi HC 
 
Tiitlikaitsja Kehra sai eelmises voorus vastase väljakul 30:26 jagu Tapast, 
Viljandi oli aga mänguvaba. 
 
Kahe hooaja vahel pereheitmise läbi teinud tiitlikaitsja Kehra alustas hooaja 
numbriliselt napi, kuid mänguliselt kindla võiduga. Tapa vastu dikteeriti kogu 
kohtumist ja edu vormiti neljaväravaliseks paremuseks. „Juhtisime suuremalt, kuid 
lõpus andsin mänguaega kõigile,“ meenutas Kehra peatreener Indrek Lillsoo 
kohtumise kulgu. „Osad noored üllatasid mind kohe oma hea tegutsemisega, ent 
küllap avanevad ka teised.  
Kuna koosseis on meil uus, siis eeskätt jättis soovida kokkumäng. Lisaks peame 
tempot rohkem üles kruvima.“ 
 
Viljandi trumbiks peab Lillsoo ühtset meeskonda. „Nende koosseis on kahe hooaja 
vahel püsinud muutumatuna. Pealegi on nende noored mängijad vahepeal arengus 
sammu edasi astunud,“ rääkis Lillsoo. „Viljandi märksõnaks on alati olnud tugev 
kaitse ja meeskonnavaim. Nad ei anna alla ka lootusetutes olukordades. Kuna meie 
jaoks on tegemist esimese kodumänguga, siis loodan, et nooremate meeste käsi ei 
hakka värisema.“ 
 
Lillsoo lisas, et kindel pole põhipommitaja Janar Mägi osalemine. „Janar käib 
küll trennis, ent enne euromänge ei taha me millegagi riskida,“ lausus ta. 
 
Viljandi juhendaja Lembit Nelke tunnistas pärast avavoorus Arukülalt saadud 
23:31 kaotust, et meeskond pole veel hooajaks valmis. „Tööprotsess on pooleli,“ 
tõdes sügise hakul üldfüüsisele rõhku pannud Nelke. „Pallitunnetus on kehva, kuid 
see läheb järjest paremaks. Ma arvan, et praeguses seisus meil Kehra vastu suurt 
šanssi ei ole.“ 
 
Vaatamata kõigele kavatseb Viljandi anda Kehra vastu endast maksimumi. „Aruküla 
viskas meile lubamatult palju väravaid kiirrünnakutest,“ kirjeldas Nelke. „Nüüd 
püüame õigel ajal kaitsesse jõuda, et sama viga ei korduks.“ 
 
Nelke sõnul kummitab neid väravavahtide põud, sest Aleksander Tund on tihtilugu 
seotud tööülesannetega ja noortekoondise puurilukk Rasmus Ots vaevleb haiguse 
küüsis. 
 
02.10. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Aruküla 
 
Tapa pidi viimati tunnistama kodus valitseva meistri Kehra 26:30 paremust, 
Aruküla aga kapituleerus võõrsil 27:44 Serviti ees. 
 
Tapa on kahes esimeses voorus võtnud mõõtu kahelt suurelt Chocolate Boysilt ja 
Kehralt, kuid meeskonna loots Elmu Koppelmann on kaotustes näinud ka positiivset. 
„Oleme oma rünnaku liikuma saanud. Kaitses likvideerime praegu puudujääke, ent 
üleöö ei muutu midagi,“ sõnas Koppelmann ja andis hinnangu favoriitidele. „Kehra 
vastu oli meil raskem kui Chocolate Boysiga, mis siis, et numbriliselt kujunes 
kaotus väiksemaks. Kehralased suutsid meile oma tahtmise kohe peale suruda, 
šokolaadipoistega oli mäng üsna kaua võrdne.  



Üldiselt mulle meeldib Kehra töö, kus vanemad ja nooremad mängijad on ühtseks 
tiimiks sulanud. Kogenenud meeste kõrval saavad ju algajad poisid juurde 
innustust. Serviti masin on käivitunud korralikult, kuigi võimust jääb neil 
vajaka. Chocolate Boysi mootor logiseb, kuid potentsiaali jagub neil küllaga.“ 
 
Tapa ja Aruküla on eelnevatel hooaegadel pidanud maha mitu võrdset duelli ja 
tasavägist lahingut võib oodata nüüdki. „Nägin Aruküla mängu Servitiga ja mulle 
tuli üllatuseks, et nad nii palju kiiresse jooksid,“ tõi Koppelmann välja Aruküla 
plussi. „Nad on meist võimsamad, kuid meie kasuks räägib pallikäsitlus ja tahe.“ 
 
Arukülal on hetkel tabelis võit ja kaotus, ent meeskonna peatreener Toivo Järv 
üldpildiga päris rahul ei ole. „Meie mängujoonis pole lõpuni vastu pidanud,“ 
kommenteeris Järv. „Serviti oli meie jaoks hooaja alguseks liig, Viljandiga 
suutsime oma skeeme rakendada kauem.“ 
 
Järve hinnangul ootab neid Tapaga ees kõva kohtumine. „Tapal on alati raske 
mängida,“ ei varjanud ta. „Oleme mänguks valmis. Trenni oleme teinud piisavalt ja 
ka sisekliima on hea.“ 
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