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Teisipäeval algavad Eesti meeste käsipallimeistrivõistlused 
 
Teisipäeval, 14. septembril algavad kohtumisega SK Tapa – Põlva Serviti tänavused Eesti 
meeste käsipallimeistrivõistlustel. Veel on avavoorus vastamisi Viljandi HC – HC Kehra ja 
Aruküla/HC Tallas – Chocolate Boys/Viimsi. 
 
Tänavustel Eesti meistrivõistlustel osaleb kuus klubi, sest Tallinna Käsipallikool otsustas 
taanduda esiliigasse. Meeskonda peavad omavahel neljaringilise turniiri, mille neli paremat 
pääsevad poolfinaali. 
 
14.09. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Põlva Serviti 
 
Eelmise hooaja kuuenda koha omanik Tapa jätkab samade jõududega, kellega mullu. 
Meeskonna peatreeneri Elmu Koppelmanni sõnul peaks neil olema võimalusi ka poolfinaali 
pääsemiseks. „Viljandi ja Arukülaga oleme aastaid võrdselt mänginud, tänavu tuleb lahjema 
koosseisuga peale Chocolate Boys,“ arutles Koppelmann. „Meie liidrid on aga noored. 
Suurimaid probleeme võib tekkida joonel, kuid määravaks saab puurilukkude tegutsemine. 
Õigete väravavahtide leidmine ongi Eesti meistrivõistlustel võtmeküsimuseks. See, kes selle 
probleemi lahendab, saavutab ka edu.“ 
 
Suvel ei teadnud Koppelmann, kas Tapa tänavu liigas üldse osaleda saabki. „Rahapuudus,“ 
ohkas Koppelmann. „Aga poisid tahavad mängida ja teevad seda suure rõõmuga. Praegu on 
seis selline, et Tapal ei ela meil ühtegi meest, sest kõik on üle Eesti laiali. See on muidugi 
probleemiks.“ 
 
Hooaja avakohtumisest tiitlikaitsja Serviti vastu ei oska Koppelmann midagi oodata. „Serviti 
on favoriit. Loodame, et nad ei saa kohe esimeses mängus ennast käima,“ ütles Koppelmann. 
„Aga mäng toimub meie kodus Tapal, kus alati palju valjuhäälset publikut.“ 
 
Serviti juhendaja Kalmer Mustingu sõnul on nad eesmärgid kõrgele seadnud. „Valitseva 
meistrina tahame tiitlit kaitsta ning võita Eesti karika ja jõuda Balti liigas finaali,“ tõi Musting 
välja klubi sihid. „Meie põhituumik on püsinud paar aastat pea muutumatuna ja see annab 
teiste ees eelise. Kui tavaliselt kulub meil hooaja algus sisseelamiseks, siis seekord näitasime 
juba suvistel kontrollturniiridel head minekut.“ 
 
Serviti läheb Tapat võitma, kuigi Mustingul pole meeste hetkeseisust täpset ülevaadet. 
„Augustis oli meil kolm turniiri järjest, nüüd oleme kaks nädalat ainult treeninud,“ tutvustas 
Musting põlvalaste tegemisi. „Kuna oktoobri alguses ootavad meid euromängud, siis ei 
kavatse me Tapale mingit allahindlust teha. Kavatseme katsetada erinevaid mänguskeeme ja 
kontrollida meeste valmisolekut.“ 
 
Uue hooaja hakul sai Musting arstidelt aga halva teate, sest Serviti üks liidreid Mario Karuse 
peab minema meniskioperatsioonile, mis hoiab mehe palliplatsidelt kaks kuud eemal. Seega 
jäävad mehel mängimata euromängud Istanbuli Besiktase vastu. „Mario on meil oluline lüli, 
eriti kaitses,“ hindab Musting Karuse oskusi kõrgelt. „Nüüd peab kaitses tema asendamisega 



hakkama saama Hardi Kuimets, rünnakul loodan samal positsioonil Janis Selgele ja Andrei 
Ternovõile.“ 
 
Musting lisas, et esmaspäeval saadi rahvusvahelise käsipalliliiduga uue leegionäri Roman 
Aizatullovi paberid korda aetud, kes peaks juba Tapa vastu väljakule jooksma. 
 
15.09. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – HC Kehra 
 
Mullune neljas Viljandi on suutnud meeskonna põhituumiku säilitada. „Tahaksime saada 
medali,“ püstitas Viljandi loots Lembit Nelke hoolealustele uueks hooajaks eesmärgi. 
„Täpsema pildi hetkeseisust saame muidugi esimeste voorude järel.“ 
 
Mullu lootsid viljandlased vähemalt korra üllatata Servitit, Kehrat või Chocolate Boysi ja oma 
ülesande nad täitsid. Nimelt saadi kohe avaringis jagu Kehrast. Enne kolmapäevast mängu ei 
taha Nelke aga midagi lubada. „Liiga on küll ühtlasemaks muutunud, kuid ega see elu 
kergemaks tee,“ sõnas Nelke. 
 
Praegu pole teada, kas Viljandi saab Kehra vastu väljakule joosta oma parimas rivistuses, sest 
augustis Tallinnas toimunud turniiril sai vigastada nende liider Marko Koks. „Markol võeti 
laupäeval kips maha,“ teatas Nelke. „Marko on tahtmist täis ja usun, et ta tuleb Kehra vastu 
väljakule.“ 
 
Kevadel pronksmedalid kaela saanud kehralaste peatreeneriks asus suvel Indrek Lillsoo 
asemel taas Jüri Lepp ja nüüd üritatakse tulemusi parandada. „Kui mul puuduks usk 
meeskonda, siis ma poleks tagasi tulnud,“ filosofeeris Lepp. 
 
Kehra koosseis on kahe hooaja vahel oluliselt muutunud. Põhimeestest lahkusid Janar Mägi ja 
Jaan Kauge, lisaks tegi Indrek Lillsoo tippspordiga lõpparve. Šveitsist tuli aga tagasi Kaupo 
Liiva ning meeskonnaga liitusid Mikola Naum, Uku-Tanel Laast ja Marko Slastinovski. 
„Kauge on kogu vabariigi aja olnud meie üks tugitalasid,“ teatas Lepp. „Nüüd peab nooruke 
Armi Pärt tema saabastesse astuma. Loodetavasti teeb ta kevadeks arenguhüppe.“ 
 
Lepp ei taha hooajaks eesmärke püstitada, sest lisaks ohtratele üleminekutele on kümmekond 
mängijat napilt paarikümnesed. Nii ei hakka ta ennustama ka avavooru seisu Viljandi vastu. 
„Neil on koosseis püsinud aastaid koos,“ arutles Lepp. „Meie võtame aga mängu korraga.“ 
 
18.09. (kell 16.00) Aruküla Spordihoone: Aruküla/HC Tallas – Chocolate Boys/Viimsi 
 
Mullune viies Aruküla/HC Tallas on taas oluliselt noorenenud. Suurimaks kaotuseks on ehk 
noortekoondislase ja eelmise hooaja põhiturniiri resultatiivseima mängija Marko Slastinovski 
siirdumine Kehrasse. „Lisasime nimekirja hulgaliselt noori ja treeningmängud ongi näidanud, 
et oleme õpipoisid,“ ütles Aruküla/Tallase juhendaja Toivo Järv. „Slastinovski läks Kehrasse, 
lisaks on Kristjan Lind, Erkki Maripuu ja Ainar Estra sõjaväes.“ 
 
Järv tunnistas, et pääs nelja parema hulka ehk poolfinaali oleks supertulemus. „Ilmselt nii 
kaugele me siiski ei jõua,“ tunnistas ta. 
 
Aruküla/Tallas kohtub avavoorus Chocolate Boys/Viimsiga, kes on vahepeal üle elanud 
pereheitmise. „Kui nad tulevad meie vastu A-klassi poistega, siis on meil võiduvõimalus, 



muidu läheb asi kahtlaseks,“ hindas Järv oma hoolealuste šansse meistrivõistluste esimeses 
mängus. 
 
Eelmise hooaja hõbedameeskond Chocolate Boys loovutas suvel kuus põhikoosseisu mängijat 
ja liitus HC Viimsiga, kust tuleb peale järelkasvu. „Sten-Erik Lepp läks Norrasse, Selge 
Põlvasse, Laast ja Naum Kehrasse, Ravo Voosalu Soome ning Mikk Pinnonen Taani,“ loetles 
Ain Pinnonen. „Nüüd liitsimegi Chocolate Boysi kaheksa meest Viimsi kümne noorega. Ka 
oma kodumänge hakkama Kiili asemel pidama Viimsis.“ 
 
Varesematel aastatel tiitlit jahtinud Chocolate Boys/Viimsi on seekord latti allapoolne 
lasknud. „Tahaks saada medalit,“ lausus Pinnonen. „Serviti on teistest üle, ülejäänud 
meeskonnad aga võrdsed.“ 
 
Pinnonen ootab kohtumises Aruküla/Tallasega kõva lahingut. „Tuleb võitluslik mäng,“ 
ennustas ta. „Tänu noorusele oleme kontrollturniiridel olnud ebakindlad. Vaatame, kuidas seis 
nüüd avavoorus on.“ 
 
Hooaja 2009/2010 lõppjärjestus: 1. Põlva Serviti, 2. Chocolate Boys, 3. HC Kehra, 4. Viljandi 
HC, 5. Aruküla, 6. SK Tapa, 7. Tallinna Käsipallikool. 
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