
Eesti Käsipalliliit 
Pressiteade 
05.10.2010 
 
Käsipallimeistrivõistlused viivad kokku CB/Viimsi ja Põlva Serviti 
 
Sel nädalal peetakse Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste kolmas voor, kus on vastamisi 
Viljandi HC – SK Tapa, Chocolate Boys/Viimsi – Põlva Serviti ja Aruküla/HC Tallas – HC 
Kehra. 
 
06.10. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – SK Tapa 
 
Viljandi alistas eelmises voorus võõrsil 31:30 Chocolate Boys/Viimsi, Tapa jäi võõrsil 27:35 
alla Kehrale. 
 
Mulkide mäng šokolaadipoistega osutus põnevusetenduseks. Veel pool minutit enne 
lõpusireeni särasid tablool viiginumbrid 30:30. Pall oli Chocolate Boys/Viimsi käes, kes oma 
võimaluse aga luhtas ja praktiliselt viimasel sekundil tõi Viljandile võidu Ott Variku 
realiseeritud kiirrünnak. „Meid saatis õnn, kuid olime ka töökad,“ võttis Viljandi peatreener 
Lembit Nelke mängu kokku. Chocolate Boys/Viimsi juhendaja Ain Pinnonen lisas: „Tegemist 
oli esimese pingelise matšiga ja meie noortel jäi asi kogenematuse taha, pealegi oli viik 
sisuliselt ju taskus.“ 
 
Nelke jäi hoolealuste tegutsemisega rahule, kuid Tapa vastu ootab ta rasket lahingut. 
„Šokolaadipoistega mängides suutsime vältida tehnilist praaki, ent teise poolaja keskel tuli 
sisse mõõn,“ arutles Nelke. „Meie jaoks on tähtis, et Marko Koks saab mängida. Jalg on tal 
küll paistes, kuid väljakule ta tuleb. Tapa on tänavustes esimestes voorudes head ja tihedat 
mängu näidanud. Ootan rasket kohtumist.“ 
 
Tapa loots Elmu Koppelmann on hooaja avavoorudes Serviti ja Kehra vastu saadud 
kaheksaväravaliste kaotustega enam-vähem rahule jäänud. „Tabeli tippmeeskondade ja 
alumiste vahe on vähenenud,“ hindas Koppelmann olukorda. „Oleme näidanud, et meist 
niisama üle ei käida.“ 
 
Nüüd avaneb Tapal reaalne võimalus Viljandis ka punktiarve avada, kuid Koppelmanni 
meelest lihtne see olema ei saa. „Viljandi on võimekas, töökas ja füüsiliselt tugev meeskond,“ 
loetles Koppelmann üles vastaste parimad omadused. „Neil on suurte kogemustega liider 
Koks ning ka pallikäsitlus tasemel. Võrdsete vastaste puhul saavad määravaks teised tegurid. 
Näiteks koduväljak ja kohtunike tegutsemine. Kui õigusemõistjad lasevad mängul jõuliseks 
minna, siis on eelis Viljandil.“ 
 
07.10. (kell 19.30) Viimsi Keskkool: Chocolate Boys/Viimsi – Põlva Serviti 
 
Chocolate Boys/Viimsi pidi viimati kodus tunnistama Viljandi 30:31 paremust, Serviti 
purustas samuti omal väljakul 43:13 Aruküla/Tallase. 
 
Šokolaadipoiste peatreener Ain Pinnonen oli pärast viimastel sekunditel Viljandile antud 
võitu morn. „Lisaks sellele, et kogenematuse tõttu jäime viimasel minutil hätta, kammitses 
mehi närvilisus,“ tunnistas Pinnonen. „Pidasime uues kodusaalis Viimsis esimese kohtumise, 
kahjuks ei suutnud me ka tervikuna kuigi head partiid pakkuda.“ 



 
Mullu sai Chocolate Boys/Viimsi Eesti meistrivõistlustel hõbeda, kuid tänavuseks hooajaks 
on meeskonna koosseis tublisti muutunud ja tiitlikaitsja Serviti vastu suurt edu ei oodata. 
„Kaotama me muidugi ei lähe,“ süstis Pinnonen hoolealustesse eneseusku. „Aga Serviti on 
tänavu peafavoriit kullale. Kindlasti ei tohi me põlvalaste kõrge tempoga kaasa minna, sest 
nende koosseis on meist ühtlasem.“ 
 
Pühapäeval Türgis tänavust eurosarja seitsmeväravalise kaotusega alustanud Serviti peab 
Istanbuli Besiktasega korduskohtumise juba sel nädalavahetusel Põlvas. Seetõttu võtavad nad 
kohtumist Chocolate Boys/Viimsiga ühe osana ettevalmistustsüklist. „Keskendume 
kohtumisele Besiktasele, eks pärast ole näha, kas see osutus õigeks,“ lausus Serviti juhendaja 
Kalmer Musting. „Pallimängudes on kõik võimalik. Kui ühel on hea ja teisel halb päev, siis 
pole tulemust võimalik ette ennustada. Ja võib-olla šokolaadipoisid ei sobigi Besiktase 
mänguks mõeldud plaanide proovimiseks. Peame sõitma Viimsisse hea kontsentratsiooniga, 
kuid peame võtma ka riski.“ 
 
Musting lisas, et võtab Põhja-Eestisse kaasa kõik parimad mängijad. „Reisimist on nüüd 
palju,“ tunnistas Musting. „Seetõttu oleme vähendanud treeningute arvu ning keskendunud 
võistlusmatšidele.“ 
 
09.10. (kell 16.00) Aruküla Spordihoone: Aruküla/HC Tallas – HC Kehra 
 
Aruküla/Tallas kapituleerus eelmises voorus Põlvas 13:43 sealse Serviti ees, Kehra oli kodus 
35:27 üle Tapast. 
 
Aruküla/Tallas loodab tänavu Eesti ja Balti liigas võidult-võidule marssiva Kehra vastu anda 
vägevama lahingu, kui Serviti vastu. „Asi on nutune, aga kehvemaks enam minna ei saa,“ 
tõdes Aruküla/Tallase loots Toivo Järv. „Ilmselt jagavad kehralased põhitegijatele puhkuseid, 
kuid meie elu see lihtsamaks ei tee, sest paljud mehed vaevlevad vigastuste küüsis või 
teenivad armees aega.“ 
 
Aruküla/Tallase graafik on olnud hooaja alguses suhteliselt raske. Kõigepealt kohtuti 
Chocolate Boys/Viimsiga ja seejärel Servitiga. Nüüd tuleb rinda pista Kehraga. „Meie 
põhikonkurendid on ikkagi Viljandi ja Tapa, seega tahaks nendeks kohtumisteks parimas 
vormis olla,“ ei varjanud Järv. „Eeskätt jätab meil soovida rünnak ja nüüd olemegi 
treeningutel mängu kiiremaks ajanud. Loomulikult peame ka kaitset parandama.“ 
 
Kehra peatreener Jüri Lepp loodab jätkata võidulainel, seetõttu Aruküla/Tallasele allahindlust 
ei tehta. „Me kardame kõiki,“ jäi Lepp salapäraseks, kuid lisas: „Oleme neist tänasel päeval 
paremini komplekteeritud. Pealegi on neil probleeme vigastuste näol.“ 
 
Lepa sõnul vaatavad kehralased juba kaugemasse tulevikku. „Teeme kõvasti trenni, et olla 
hea hoos Balti liigas ja euromängudel,“ teatas Lepp. 
 
Tabeliseis 2. vooru järel: Põlva Serviti 4, HC Kehra 4, Viljandi HC 2, Chocolate Boys/Viimsi 
2, SK Tapa 0, Aruküla/HC Tallas 0 punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Kristo Voika (Viljandi HC) 18, Siim Pinnonen (Chocolate 
Boys/Viimsi) 13, Henri Sillaste (Põlva Serviti) 13, Andrei Ternovõi (Põlva Serviti) 13, Tarmo 



Ulla (Chocolate Boys/Viimsi) 11, Aleksander Oganezov (SK Tapa) 10, Ego Riener 
(Chocolate Boys/Viimsi) 10, Jürgen Rooba (Chocolate Boys/Viimsi) 10 tabamust. 
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