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Aruküla ja Viljandi HC selgitavad käsipalliliigas viimase poolfinalisti 
 
Eesti käsipallimeistrivõistlustel selgub laupäeval viimane nelja hulka pääseja, kui Aruküla 
võõrustab veerandfinaalseeria otsustavas kolmandas kohtumises Viljandi HC meeskonda. 
Kahe mängu järel on seis 1:1 viigis. 
 
Paari võitja kohtub poolfinaalis põhiturniiri parima Põlva Servitiga. Teise finalisti selgitavad 
Chocolate Boys ja tiitlikaitsja HC Kehra. 
 
03.04. (kell 16.00) Aruküla Spordihoone: Aruküla – Viljandi HC (seis 1:1) 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 31:23; 2. ring: 26:33; 3. ring: 31:29. 1. 
veerandfinaal: 28:27; 2. veerandfinaal: 19:30. 
 
Seeria teine kohtumine Viljandis kujunes üllatavalt ühepoolseks, mille väljakuperemehed 
võitsid 30:19. Ühtlasi oli see tänavusel hooajal Viljandi suurimaks võiduks Aruküla üle ja 
esimeseks kodusaalis. 
 
Aruküla peatreener Toivo Järv ei varjanud pärast suurt sauna, et tema hoolealustel juhtus kehv 
päev olema. „Kõik mängulised ja platsivälised halvad asjad jooksid kokku,“ tunnistas Järv. 
„Me ei suutnud väljakul arvulist ülekaalu realiseerida, tegime liialt pallikaotusi, mille abil 
vastane jooksis kiiresse.“ Viljandi juhendaja Lembit Nelke jäi aga märksa rahulikumaks. 
„Meil tuli kõik välja. Saime palju väravaid kiirrünnakutest,“ ütles ta. „Suur võit küll tuli, ent 
selline habras tunne säilis teise poolaja keskpaigani. Meeskondade tasemevahe pole lihtsalt nii 
suur, et ennast liiga vara kindlalt tunda.“ 
 
Kuigi seeria otsustav matš toimub Arukülas, lükkas Järv favoriidikoorma viljandlaste õlule. 
„Avakohtumise võitsime tänu nende karistustele ühe väravaga ja teise kaotasime kindlalt. See 
näitab ära, kes on favoriit,“ rehkendas Järv. „Meie pole selles seerias suutnud oma tahtmist 
peale suruda, nüüd sõltubki kõik sellest, mida meil platsil lubatakse teha.“ 
 
Järv loodab, et mehed on hävingu unustanud ja lisaks ootab ta liiga parimalt väravakütilt 
Marko Slastinovskilt suuremat panust kui eelmise mängu kaks tabamust. „Reedel oli meil 
puhkepäev, eks siis laupäeval väljakul ole näha, milliseid järeldusi keegi vahepeal tegi. 
Loodetavasti on mängijad kaotuse unustanud,“ lausus Järv. „Slastinovski on selline tüüp, kes 
tuleb vabaks mängida. Aga see pole peamine. Kõige suuremaks murelapseks on meil ääred, 
kust kuidagi ei taha väravaid tulla.“ 
 
Nelke aga ei taha Järvega nõustuda, et favoriidi seisuses on nemad. „Ootan võrdset lahingut, 
kus selge soosik puudub,“ ennustas Nelke. „Kuigi tegemist on otsustava kohtumisega, ei usu 
ma, et meeskondade mäng seetõttu kardinaalselt muutuks. Loodame sarnaselt eelmisele 
matšile teenida hulga kiirrünnakuid, kuid midagi lubada ma ei taha.“ 
 
Mõlema meeskonna treenerid ihkavad jõuda nelja parema hulka. „Ega me viienda koha nimel 
küll pole kogu aasta läbi trenni teinud,“ muigas Järv. „Enne hooaja algust seadsime 
eesmärgiks pääsu poolfinaali,“ sõnas Nelke. 
 



Väravaküttide edetabel kokku: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 167 (156/11), Marko 
Koks (Viljandi HC) 163, Janar Mägi (HC Kehra) 121, Mario Karuse (Põlva Serviti) 119, 
Kaspar Lees (SK Tapa) 119, Erkki Maripuu (Aruküla) 118, Uku-Tanel Laast (Chocolate 
Boys/Tallinna KPK) 111 (49/62), Roman Glinkin (HC Kehra) 108, Kristo Voika (Viljandi 
HC) 105, Olev Eensalu (HC Kehra) 98, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 98 tabamust. 
 
Play-offi väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 21, Kristo Voika (Viljandi HC) 
18, Marko Slastinovski (Aruküla) 15, Roman Glinkin (HC Kehra) 13, Kaspar Lees (SK Tapa) 
13, Olev Eensalu (HC Kehra) 11, Janar Mägi (HC Kehra) 11, Eduard Makejev (HC Kehra) 
10, Ott Varik (Viljandi HC) 10 tabamust. 
 
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. 
 
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. 
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