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Põlva Serviti ja Chocolate Boys jätkavad käsipalliliiga finaalseeriat viigiseisult 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste finaalseeria kolmas mäng toimub teisipäeval Mesikäpa 
Hallis, kus Põlva Serviti võõrustab Chocolate Boysi. 
 
Kolme võiduni peetavas seerias on seis kahe kohtumise järel 1:1 viigis, sest avamatš Põlvas 
kuulus 26:24 tallinlastele ning teine Kiilis 29:25 Servitile. 
 
Esmaspäeval selgub aga kolmanda koha omanik, kelleks on mullune meister HC Kehra või 
Viljandi HC. Pronksmedalid jagatakse välja kahe mängu kogusummas. Avavaatus Viljandis 
lõppes Kehra 29:28 võiduga. 
 
04.05. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Chocolate Boys (seeria seis 1:1) 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 38:23; 2. ring: 31:24; 3. ring: 27:28. 1. finaal: 
24:26; 2. finaal: 29:25. 
 
Seeria teises kohtumises haaras kodumeeskond Chocolate Boys initsiatiivi ja pääses esimese 
poolaja keskel nelja väravaga ette. Eriti hästi tegutses puurisuul Mikola Naum, kes tõrjus mitu 
Serviti kiirrünnakut ja 7-meetri karistusviset. Poolaja lõpp kuulus aga külalistele, ent puhkama 
mindi veel šokolaadipoiste napil 13:12 dikteerimisel. Teine poolaeg kulges seisuni 23:23 
punkt-punkti heitluses. Siis tegi Chocolate Boys rünnakul ridamisi valesööte, mille Serviti ära 
kasutas. Põlvalased pääsesid kolmega juhtima ja võitsid 29:25. 
 
Serviti peatreeneri Kalmer Mustingu meelest näitasid põlvalased nüüd juba ilusamat mängu 
kui avamatšis. „Alguses tegime hulga praaki, kuid üldpilt oli parem. Seda mõlemal 
meeskonnal,“ ütles ta. „Erinevalt esimesest kohtumisest suutsime väravaid visata igalt poolt, 
ka kaitseformatsiooni 5-1 muutmine 6-0 vastu õigustas end igati. Mäng oli võrdne, lõpus aitas 
meid õnnejumalanna ja suurem tahtmine. Siiski ütlen, et meie võitsime, mitte nemad ei 
kaotanud.“ 
 
Kui eelmises kohtumises tahtsid Servitil mängu ära otsustada välismaalased, siis seekord 
tegutseti ühtlasemalt. „Meie omad poisid ärkasid,“ rõõmustas Musting. „Seda oli väljakul 
selgelt näha, sest tõmbasime mängu laiali. Me läheme mäng-mängult paremaks, kuid oma 
tõelist kvaliteeti pole suutnud veel näidata.“ 
  
Chocolate Boysi juhendaja Ain Pinnonen tunnistas väsimust. „Tegime palju tehnilist praaki. 
Mehed polnud mänguks lihtsalt valmis,“ hindas Pinnonen hoolealuste etteastet. „Kohtunikud 
lubasid meestel tegutseda jõuliselt, kuid tiheda mängugraafiku tõttu ei jaksanud me 
poolfinaalide järel puhata saanud Servitiga maadelda. Kui ka järgmised kohtumised tulevad 
füüsilised, siis kaldub eelis Põlva poolele.“ 
 
Chocolate Boysil oli pühapäeval heas hoos Ravo Voosalu, kes tegi skoori igalt positsioonilt. 
Lõpuks kanti ta arvele üleväljamehena kaheksa tabamust. „Ravo on suurte kogemustega 
mängija, kes oskab end õigel momendil kokku võtta,“ kiitis Pinnonen 31-aastast endist Eesti 
koondislast. „Seega polnud tema hea partii mulle üllatuseks.“ 
 



Kolmandas mängus saab Mustingu meelest määravaks suurem tahtmine. „Märksõnadeks on 
distsipliin ning enda mängujoonise elluviimine ja sellest kinni pidamine. Kindlasti tuleb 
vältida tehnilist praaki. Näiteks see sai eelmises kohtumises Chocolate Boysile saatuslikuks,“ 
lisas Serviti boss. „Meil võib olla parem füüsis, ent vastasel on igale positsioonile olemas 
võrdväärne vahetus. Kui keegi ansamblist välja langeb, siis tuleb pingilt uus ja veelgi 
näljasem mees asemele.“ 
 
Pinnoneni arust ei tohi unustada väsimuse faktorit. „Meil on kolm meest saanud kahe 
nädalaga kümme tõsist mängu,“ tõdes Pinnonen. „Nüüd ei tohigi me tempot ülemäära kiireks 
ajada, sest nii seaksime endale lõksu.“ 
 
03.05. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Viljandi HC (avamäng 29:28) 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 19:25; 2. ring: 33:30; 3. ring: 29:25. 1. 
pronksikohtumine: 29:28. 
 
Poolfinaalis Chocolate Boysile 2:0 eduseisust 2:3 kaotanud Kehra ei suutnud ennast 
esimeseks pronksimatšiks Viljandi vastu küll maksimaalselt häälestada, ent võitis siiski ühe 
väravaga. „Meeskonna motiveerimine oli raske,“ ei varjanud Kehra juhendaja Indrek Lillsoo. 
„Nüüd on aeg edasi läinud ja ehk oleme teises kohtumises paremad. Pealegi on tegemist 
hooaja viimase mänguga ning seda veel kodupubliku ees.“ 
 
Lillsoo hinnangul oleks ka kolmas koht mullusele meistrile hea tulemus. „Enne tänavust 
hooaega lahkus meie rivistusest neli Eesti koondislast,“ rehkendas Kehra mängiv peatreener. 
„Pereheitmise tõttu sihtisimegi sügisel maksimaalselt medalit. Pronks olekski hea, ent tuju 
tõmbas alla dramaatiline kaotus poolfinaalseerias.“ 
 
Lillsoo tunnistas, et koosseisu muutuste tõttu on neil Viljandi vastu raske olnud. „Serviti ja 
Chocolate Boys lähevad Viljandile peale hasardiga. Meie vanemad mängumehed aga tahavad 
ennast säästa ja tõmbavad tempo alla,“ kirjeldas Lillsoo. „Kuid noorte lisandumise tõttu on ju 
vanemate tegijate koormus suurenenud.“ 
 
Viljandi loots Lembit Nelke teab jõudude vahekorda täpselt, ent loodab sisimas üllatusele. 
„Kehra jõud käib meist üle, kuid väike võimalus meil siiski on,“ ütles Nelke. „Esimene mäng 
oli numbriliselt tasavägine aga raske. Kui Kehra tahtis, siis viskas ka värava ära. Seega meil 
korduskohtumiseks suuri pingeid peal ei ole. Pääsuga nelja parema hulka täitsime oma 
eesmärgi, kõik muu on oleks boonus.“ 
 
Väravaküttide edetabel kokku: Marko Koks (Viljandi HC) 194, Marko Slastinovski 
(Aruküla/HC Kehra) 172 (161/11), Janar Mägi (HC Kehra) 156, Mario Karuse (Põlva Serviti) 
142, Roman Glinkin (HC Kehra) 140, Kristo Voika (Viljandi HC) 134, Uku-Tanel Laast 
(Chocolate Boys/Tallinna KPK) 133 (71/62), Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 125, Erkki 
Maripuu (Aruküla) 123, Olev Eensalu (HC Kehra) 122 tabamust. 
 
Play-offi väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 52, Kristo Voika (Viljandi HC) 
47, Janar Mägi (HC Kehra) 46, Roman Glinkin (HC Kehra) 45, Olev Eensalu (HC Kehra) 35, 
Jaan Kauge (HC Kehra) 33, Sten-Erik Lepp (Chocolate Boys) 32, Andrei Ternovõi (Põlva 
Serviti) 30, Maksim Butenko (Põlva Serviti) 29, Mikk Pinnonen (Chocolate Boys) 28 
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. 
 
Finaalseeria (3 võiduni): Põlva Serviti – Chocolate Boys 1:1. 
 
Pronksiseeria (2 mängu kokkuvõttes): HC Kehra – Viljandi HC 29:28. 
 
Poolfinaalseeriad (3 võiduni): Põlva Serviti – Viljandi HC 3:0, Chocolate Boys – HC Kehra 
3:2. 
 
Veerandfinaalseeriad (2 võiduni): HC Kehra – SK Tapa 2:0, Aruküla – Viljandi HC 1:2. 
 
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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