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Käsipallimeistrivõistluste teine voor toob CB/Viimsi ja Viljandi vastasseisu 

 

Sel nädalal peetakse Eesti käsipallimeistrivõistluste teine voor, kus on vastamisi HC Kehra – SK 

Tapa, Põlva Serviti – Aruküla/HC Tallas ja Chocolate Boys/Viimsi – Viljandi HC. 

 

29.09. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – SK Tapa 

 

Kehra alustas hooaega 32:26 võiduga Viljandis sealse klubi üle, Tapa pidi kodus tunnistama 

tiitlikaitsja Põlva Serviti 23:31 paremust. 

 

Kuigi Kehra on aastaid Tapast jagu saanud, ei hakka meeskonna peatreener Jüri Lepp enne 

mängu tabelisse kahte punkti juurde kirjutama. Kogenud juhendajana ei kerki ta eufooriasse ka 

pärast kahte võitu Balti liigas. „Meil on tänavu rivistuses palju noori, seetõttu ei tohi me kedagi 

alahinnata,“ tunnistas Lepp. „Peame Balti liiga hetkeks unustama, sest sealsed tulemused meid 

Tapa vastu ei aita.“ 

 

Kehra alustas tänavust Balti liigat võitudega Riia LSPA ja Dobele Tenaxi üle. Mullu näiteks 

LSPA-le kaotati, ent Lepa meelest pole praegu veel heast vormist mõtet rääkida. „Tänavu 

valmistusime Balti liiga mängudeks mullusest tõsisemalt. Aga peame veel palju tööd tegema, et 

taset parandada,“ ütles Lepp. „Hetkeseis on üldiselt selline nagu ette kujutasin.“ 

 

Avavooru kaheksaväravaline kaotus suurfavoriidile Servitile süstis Tapa juhendajasse Elmu 

Koppelmanni lisausku. „See mäng tekitas hea emotsiooni,“ lausus ta. „Serviti tegi alguses edu 

sisse, kuid edasine lahing kulges võrdses heitluses. Oleme viimase paari aastaga edasi arenenud 

ja teised peavad meid kartma hakkama. Igatahes sisetunne on mul hea.“ 

 

Kehra vastu Koppelmann siiski imet veel ei oota. „Nägin LSPA-d laupäeval Servitit võitmas. 

Toona esitasid riialased küll hea partii. Arvestades, et päev hiljem kaotasid nad Kehrale, siis 

tuleb tunnistada, et ega meilgi saa kerge olema. Kehra tundub praegu lihtsalt hoos 

olevat,“ analüüsis Koppelmann. „Aga arenguks on meil raskeid mänge vaja.“ 

 

Koppelmanni hinnangul ei tee noorenduskuur Kehrat nõrgemaks. „Neil on suured kogemused ja 

kõva treenitus,“ hindas Koppelmann vastast. „Aga meiegi oleme edasi läinud, seda eeskätt 

kaitsetöö arvelt.“ 

 

29.09. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Aruküla/HC Tallas 

 

Põlva Serviti jaks käis avavoorus võõrsil 31:23 üle Tapast, Aruküla/Tallas jäi kodus 26:31 alla 

Chocolate Boys/Viimsile. 

 

Serviti pole hooaja alguses oma tasemel kindlust üles näidanud. Tapa üle võeti kohustuslik võit, 

ent Balti liigat alustati kaotusega LSPA-le. „Enne mängu Tapaga sai meil vigastada üks 



põhitegijatest Mario Karuse ja see andis tunda,“ tõdes Serviti loots Kalmer Musting. „Balti liigas 

tekkisid aga uued probleemid. Me ei realiseerinud karistusviskeid ning 1:1 olukordi. Miks see nii 

oli, seda ma ei teagi. Alguses hakkas kõik viltu vedama ja nii see läkski.“ 

 

Kuna Servitit ootavad oktoobri alguses ees euromängud, siis Aruküla/Tallasele ei kavatseta armu 

anda. „See kohtumine on meil viimaseks ettevalmistuseks enne Türki sõitu,“ ütles Musting. 

„Tahame veel erinevaid liikumisi ja formatsioone katsetada. See tähendab aga seda, et peame 

kohe alguses täishoo peale panema ja edu sisse tegema.“ 

 

Meeskonna uue tugevduse Roman Aizatulloviga on Musting üldjoontes rahul. „Treeningutel on 

ta tahtmist täis,“ kiitis Musting venelast. „Aga näiteks LSPA vastu tahtis ta liiga palju ja kõrbes 

läbi.“ 

 

Aruküla/Tallase peatreenerit Toivo Järve aga avavoorus saadud numbriliselt küllaltki väike 

kaotus šokolaadipoistele tuju ei tõstnud. „Olime mänguliselt kehvad. Vastane juhtis pidevalt 

märksa suuremalt, lihtsalt lõpus võtsid nad asja lõdvemalt,“ meenutas Järv sündmuste käiku. 

„Aga meil pole kaua aega atra seada, sest juba oktoobris ootavad meeskonda ees kohtumised 

peakonkurentidega.“ 

 

Põlva reisilt ei oota Järv eriti midagi. „Serviti vastu meil võimalusi pole,“ tunnistas ta. „Pealegi 

ei tea ma, mis koosseisuga sinna üldse sõidame. Selge on aga see, et lähiajal peame läbi aja ühe 

võtmemängija Erkki Maripuuta, kes käis hiljuti õlaoperatsioonil. Meie põhiprobleemiks ongi 

kaadri liikuvus. Kuna kindlat koosseisu pole välja kujunenud, siis jätab koostöö soovida.“ 

 

30.09. (kell 19.30) Viimsi Keskkool: Chocolate Boys/Viimsi – Viljandi HC 

 

Chocolate Boys/Viimsi alistas hooaja esimeses voorus võõrsil 31:26 Aruküla/Tallase ja Viljandi 

vandus omal väljakul 26:32 alla Kehrale. 

 

Šokolaadipoisid mängisid Aruküla/Tallase vastu viimase kahe minutiga üheksaväravalise 

eduseisu pea poole väiksemaks. Kuid see polnud meeskonna juhendaja Ain Pinnoneni jaoks 

peamine. „Üldine mängupilt jättis soovida,“ ohkas ta. „Vajakajäämisi oli mitmel rindel, näiteks 

kaitse ei pidanud ja rünnakute realiseerimine vedas alt.“ 

 

Suvel põhikoosseisu jagu mängijaid teistele loovutanud ja tühjad kohad noortega asendanud 

Chocolate Boys/Viimsi ei lähe enam Viljandi vastu selge favoriidina, sest mulkide koosseis on 

püsinud pea muutumatuna. „Mõlemas meeskonnas on hulgaliselt noori,“ uuris Pinnonen 

hoolikalt klubide ülesandmislehti. „Aga meil on ka suurte kogemustega mängijaid, kellele 

kohtumises Viljandiga ka panustan.“ 

 

Rasket mängu ootab ka viljandlaste loots Lembit Nelke. „Me ei tohi sellele mõelda, et 

šokolaadipoistel toimus pereheitmine,“ jäi Nelke tagasihoidlikuks. „Augustis Tallinnas toimunud 

turniiril ju kaotasime neile. Tookord läks meil mäng allamäge pärast Marko Koksi vigastust, 

kuid traumaga on ta siiamaani eemal.“ 

 



Sarnaselt mullusega on Viljandi ka tänavuse sügise veetnud üldfüüsilist põhja ladudes ja see 

andis hooaja avamängus Kehra vastu tunda. „Pallikäsitlus oli seetõttu puudulik,“ analüüsis Nelke. 

„Kehra väravas seisis hästi Mikola Naum, kelle vastu meie poistel tekib aukartus. Lisaks saime 

kaheminutilisi karistusi ülemõistuse palju. Vaatamata kõigele pole mul poistele midagi ette 

heita.“ 

 

Tabeliseis 1. vooru järel: Põlva Serviti 2, HC Kehra 2, Chocolate Boys/Viimsi 2, Aruküla/HC 

Tallas 0, Viljandi HC 0, SK Tapa 0 punkti. 

 

Väravaküttide edetabel: Kristo Voika (Viljandi HC) 11, Helvar Kuhi (Aruküla/HC Tallas) 9, 

Olev Eensalu (HC Kehra) 7, Aleksander Oganezov (SK Tapa) 7, Andrei Ternovõi (Põlva Serviti) 

7, Tarmo Ulla (Chocolate Boys/Viimsi) 7, Vitali Vorobjov (Viljandi HC) 7, Henri Sillaste (Põlva 

Serviti) 6 tabamust. 
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