
Eesti Käsipalliliit 
Pressiteade 
27.03.2010 
 
Käsipallimeistrivõistlustel tehakse algust veerandfinaalidega 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel algavad kahe võiduni peetavad veerandfinaalseeriad, 
kus on vastamisi tiitlikaitsja HC Kehra ja SK Tapa ning Aruküla ja Viljandi HC. 
 
Otse pääsesid poolfinaali Põlva Serviti ja Chocolate Boys, kes kohtuvad nelja hulgas vastavalt 
Aruküla – Viljandi HC ja HC Kehra – SK Tapa paari võitjaga. Hooaeg on lõppenud 
põhiturniiri viimase meeskonna Tallinna Käsipallikooli jaoks. 
 
Põhiturniiri lõpptabel 18 vooru järel: 1. Põlva Serviti 32, 2. Chocolate Boys 30, 3. HC Kehra 
26, 4. Aruküla 14, 5. Viljandi HC 14, 6. SK Tapa 8, 7. Tallinna KPK 2 punkti. 
 
Põhiturniiri väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 152 (141/11), 
Marko Koks (Viljandi HC) 142, Mario Karuse (Põlva Serviti) 119, Erkki Maripuu (Aruküla) 
116, Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 111 (49/62), Janar Mägi (HC Kehra) 
110, Kaspar Lees (SK Tapa) 106, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 98, Roman Glinkin (HC 
Kehra) 95, Olev Eensalu (HC Kehra) 87, Kristo Voika (Viljandi HC) 87, Kristjan Lind 
(Aruküla/HC Kehra) 84 (79/5) tabamust. 
 
27.03. (kell 16.00) Aruküla Spordihoone: Aruküla – Viljandi HC 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 31:23; 2. ring: 26:33; 3. ring: 31:29. 
 
Aruküla ja Viljandi on viimastel aastatel pidanud mitu paeluvat lahingut. Mullu 
veerandfinaalis oli Viljandi Aruküla eelkäijast HC Tallasest avamängus üle alles 
karistusvisete järel ning jäi teises matšis peale vaid ühe väravaga. Tänavu karikavõistlustel 
võitis esimese veerandfinaali võõrsil 32:29 Viljandi ja kindlustas seejärel kodus tehtud 29:29 
viigiga koha nelja parema hulga. Meistriliiga põhiturniiril läksid omavahelised võidud 2:1 
Arukülale. 
 
Koduväljakueelisest on Aruküla ja Viljandi vastasseisu puhul tänavu raske rääkida, sest 
mõlemad meeskonnad on oma võidud võtnud võõrsil. Aruküla peatreener Toivo Järv ei 
oskagi öelda, kellele koduseinad võivad veerandfinaalis kasuks tulla. „Meie saali tribüüne 
eriti ei mahugi,“ teatas ta. „Viljandil on selles mõttes ehk väike eelis.“ 
 
Aruküla ja Viljandi duellid on olnud aastaid printsipiaalsed ning tasavägiseid heitlusi tasub 
oodata seegi kord. „Võrdsete vastaste puhul saadab edu meeskonda, kellel on rohkem 
tahtejõudu, kuid mitte ainult,“ alustas Järv analüüsi. „Me oleme aastaga sammu edasi astunud. 
Kui mullu polnud meil vahetusi kuskilt võtta, siis praegu on meie pink juba pikem. Põhiturniir 
näitas, et meil on Viljandist parem rünnak ja kehvem kaitse, kuid väravate vahe oli ikkagi 
üpris sarnane.“ 
 
Järv loodab veerandfinaalseerias eeskätt oma meeskonna põhituumikule, kuid teab ka vastase 
tugevaid külgi. „Meil viskavad väravaid Marko Slastinovski ja Erkki Maripuu, lisaks on ka 
teised põhimehed saanud Kehra rivistuses Balti liiga karastuse,“ hindas Järv Aruküla 
hetketaset. „Viljandil on aga vanemad mehed saanud küpsemaks ja noored hankinud 
kogemusi. Kindlasti tuleb esile tõsta skooritegija Marko Koks, kes võib väljakul mängida 



ükskõik millisel positsioonil. Siiski ei kavatse me teda personaalselt võtta, sest ilmselt saame 
kergemalt hakkama.“ 
 
Viljandi juhendaja Lembit Nelke sõnul on meeskond teinud play-offi nimel kõik mis 
võimalik, kuid alles mängud annavad tööle tulemuse. „Rahul ei saa kunagi olla, alati tahaks 
paremat,“ mõtiskles Nelke. „Oleme treeninud vastavalt võimalustele ja seis paistab 
normaalne.“ 
 
Nelke ei osanud täpselt öelda, kui palju play-off erineb reamängust. „Play-offis on vastutus 
suurem, ent maksimum tuleb ju endast alati anda,“ ei vähendanud Nelke põhihooaja tähtsust. 
„Spordis peab vältima ärakukkumisi, kuid mõõnad tabavad ka suuri tegijaid. Madalseisude 
vältimine ongi tähtsaim ja raskeim ülesanne.“ 
 
Täie südamerahuga Nelke tähtsatele matšidele vastu ei lähe. „Põhiturniiri viimane mäng 
Käsipallikooliga polnud meie poolt just suurem asi,“ hindas Nelke viljandlaste 37:28 võitu. 
„Arukülaga saab kindlasti raske olema. Nad on aastaga edasi läinud, viimati valmistas meile 
suuri probleeme Kristjan Järv. Aga meiegi oleme arenenud, kuigi väga palju kiidelda ka ei 
saa.“ 
 
29.03. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – SK Tapa 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 30:26; 2. ring: 39:28; 3. ring: 34:27. 
 
Paari selge soosik on Kehra, kuid siiski ei olnud tiitlikaitsja põhiturniiril Tapast üle nii 
veenvalt, et võiks juba mõelda poolfinaalidele Chocolate Boysiga. Esimeses ja kolmandas 
ringis suutis Tapa endast nimekamale vastasele kolmveerand mänguajast südilt vastu hakata, 
ainult teises matšis olid Kehra võidunumbrid hävitavalt suured. 
 
Kuigi Kehra on paari favoriit, oleks meeskonna loots Indrek Lillsoo soovinud veerandfinaale 
vältida. „Meil väga suurt mängupõuda ei ole, seega tahtnuks otse poolfinaali pääseda,“ 
meenutas Lillsoo põhiturniiri viimases voorus kodus saadud kaotust Chocolate Boysile, mis 
jättis mulluse meistri ilma otsepääsust nelja parema hulka. „Kuna nüüd läheb graafik tihedaks, 
siis tahaks Tapaga asjad kahe mänguga selgeks teha.“ 
 
Lillsoo meelest on kõige tähtsam see, et mehed favoriidiseisuses ei uinuks. „Kõik peavad 
play-offi tähtsusest aru saama,“ rõhutas Lillsoo. „Meil on meeskonnas õnneks kogenud mehi, 
kellele seda tõde pole vaja üle korrata.“ 
 
Lillsoo sõnul on edu võti Tapa alistamiseks leitud. „Peame neile peale suruma tugeva kaitse ja 
ära kasutama oma rikkaliku kogemustepagasi,“ lausus ta. „Tapa lootused toetuvad eeskätt 
koduväljakule ning võitlusvaimule.“ 
 
Tapa veerandfinaalvastane selgus alles põhiturniiri viimases voorus, kus Chocolate Boys sai 
võõrsil 35:31 jagu Kehrast. Tapa teise treeneri Aron Jaanise jaoks ongi Kehra virulastele 
parem vastane kui Chocolate Boys. Siiski tulevad Jaanise arust kõik mängud Tapa jaoks 
rasked. „Kehra tase ja kogemused on kõigile teada,“ arutles Jaanis. „Meie seame neile vastu 
oma kõva tahtmise, lisaks annab energiat fakt, et pääsesime üle tüki aja play-offi. Hooaja 
hakul oligi meie eesmärgiks pääs veerandfinaali ja selle ka täitsime. Kehra vastu tahaks ühte 
võitu, kuid kindlasti unistame enamast. Igatahes oleme häälestatud võidule, sest niisama 
kaotama ei lähe küll kunagi keegi.“ 
 



Endine mängija Jaanis teab, et protokoll ei näita alati tegelikku jõudude vahekorda. „Kehra ei 
aja taga suurt skoori,“ ütles Jaanis. „Nad haaravad kohe initsiatiivi ning hakkavad seisu 
hoidma. Kui neil asi peaks hapuks minema, siis tuleb vana kaardivägi ja lööb korra majja.“ 
 
Talvel vigastustega võidelnud Tapa seis on hooaja lõpus läinud järjest paremaks. „Meil on 
praegu rivis 13 meest. Ma ei mäleta ühtegi kevadet, mil treeneritel oleks nii palju mängijaid 
kasutada olnud,“ vaatas Jaanis tagasi. „Siiski on mõned mehed alles äsja naasnud 
vigastuspausilt ja pole liikumistega täielikult kursis, kuid kasu toovad nad ju ikka. Kõik see 
näitab, et oleme tahtmist täis!“ 
 
EKL-i pressiteenistus 


