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Viljandi HC võõrustab käsipallimeistrivõistlustel Põlva Servitit 
 
Sel nädalal peetakse Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel neljas voor, kus on vastamisi 
Viljandi HC – Põlva Serviti, HC Kehra – Chocolate Boys/Viimsi ja SK Tapa – Aruküla/HC 
Tallas. 
 
20.10. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Põlva Serviti 
 
Viljandi alistas viimati kodusaalis 29:27 Tapa ja Serviti vastase väljakul 36:29 Chocolate 
Boys/Viimsi meeskonna. 
 
Viljandil on tabelis kaks võitu ja üks kaotus, ent meeskonna peatreeneri Lembit Nelke sõnul 
see nende võimalusi suurfavoriit Serviti vastu ei suurenda. „Nagu viimastel aastatel, nii ka 
nüüd, peame selle matši lihtsalt viisakalt ära mängima,“ jäi Nelke tagasihoidlikuks. 
 
Viljandi hoiab turniiritabelis kolmandat kohta, kuid mängupilt pole Nelke sõnul veel hea. 
„Eelmises voorus tegime Tapa vastu hulganisti praaki,“ analüüsis ta. „Samuti peame oma 
suhtumist parandama. Osad mehed tahtsid Tapat kergelt ära võtta, aga me pole nii tugevad, et 
kellestki hõlpsasti jagu saaksime. Pealegi on Tapa tublisti edasi arenenud.“ 
 
Ka Serviti juhendaja Kalmer Musting ei taha favoriidikoormant enda õlule võtta. „Viljandi 
trumbiks on hea kokkumäng,“ alustas Musting vastase hindamist. „Lisaks on neil Kristo 
Voika edasi arenenud ja mainimata ei saa jätta kogu meeskonna hinge Marko Koksi. Viljandil 
on igale positsioonile võtta tasemel mängija, ka väravavaht seisab neil kindlalt. Mulkide 
üheks suurimaks trumbiks pean siiski kannatlikku tegutsemist. Nad mängivad alati oma 
viskekohad välja.“ 
 
Serviti enda mäng pole viimasel ajal kõige ladusamalt kulgenud. Balti liigas alistati küll 
Kehra, ent kaotati seejärel Riihimäki Cocksile. „Soomlaste vastu ei saanud me kaitses 
hakkama,“ tunnistas Musting. „Ka nende eestlastest leegionärid olid head. Kristo Järvet ei 
suutnud me kuidagi pidurdada, vigastusest taastuv Valdar Noodla oli kui omas mahlas ja 
Antti Rogenbaum tegutses enda tasemel.“ 
 
Mustingu hinnangul peituvad põlvalaste probleemid tagamängijate vigastustes. „Meil on rivist 
väljas Mario Karuse, Henri Sillaste ja Janis Selge,“ loetles Musting. „Karuse on juba ammu 
vigastatud, Sillastet vaevab nüüd põlvetrauma ning Selge sai hiljuti korralikult põrutada.“ 
 
20.10. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Chocolate Boys/Viimsi 
 
Kehra oli eelmises voorus võõrsil 35:32 üle Aruküla/HC Tallasest ning Chocolate 
Boys/Viimsi pidi kodus tunnistama Serviti 29:36 paremust. 
 
Kehra pole Eesti meistrivõistlustel veel punkte loovutanud, ent Balti liigas tuli neil 
nädalavahetusel vastu võtta kaks kaotust. Meeskonna lootsi Jüri Lepa sõnul pole mõtet veel 
häirekella lööma hakata. „Oleme vahepeal põhirõhu treeningutele pannud,“ tutvustas Lepp 
tiimi tegemisi. „Samuti peame arvestama sellega, et meie koosseis on kahe hooaja vahel 



tublisti muutunud. See tähendab, et koostöö jätab soovida. Balti liigas olime hädas ka kaitses, 
ega suutnud tegutseda organiseeritult.“ 
 
Lepp tunnistas, et šokolaadipoistelt tahetakse noppida kaks punkti. „Eestis lähme kõigi vastu 
võidumõtetega mängima,“ ei varjanud ta. „Meie seekordsed vastased on kaotanud rida 
mängijaid, kuid nüüd panustavad nad noortele ja särtsakatele meestele. Tagaliinis on 
šokolaadipoisid kõvasti jõudu ära andnud, aga joone- ja ääremängijad jäid neil ju alles.“ 
 
Chocolate Boys/Viimsi juhendaja Ain Pinnonen imet ei oota, kuid alla pole ta ka kohe 
kindlasti andnud. „Tänavu on meie jaoks kõik mängud rasked,“ tõdes Pinnonen. „Aga 
võitleme edasi ja tegutseme pingevabalt. Eelmises voorus kohtusime Servitiga, kus kaotada 
polnud meil midagi. Kui välja jätta teise poolaja alguse mõõn, siis võin poiste mänguga rahule 
jääda.“ 
 
Pinnoneni meelest annab pereheitmine neil veel praegugi tunda. „Meie mäng on krobeline,“ 
ütles ta. „Kuna matše on vähe, siis lähme kõigile täiega peale. Nii kavatseme ka Kehrale 
lahingu anda.“ 
 
21.10. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Aruküla/HC Tallas 
 
Tapa jäi viimati võõrsil 27:29 alla Viljandile ja Aruküla/HC Tallas kodupubliku silme all 
32:35 Kehrale. 
 
Mõlemal meeskonnal on enne omavahelist kohtumist punktiarve avamata. Väravate vahe on 
Tapal aga märksa parem ja südika mänguga üritatakse seekord kaotustelaine lõpetada. „Meil 
on suur võidunälg, lisaks toimub kohtumine kodus Tapal suurepärase publiku ees,“ lükkas 
tapalaste treener Aron Jaanis virulaste trumbid lauale. „Meil olid omad võimalused ka 
Viljandi vastu, kuid tugevam võttis lõpuks siiski oma.“ 
 
Jaanis ei oota Aruküla/Tallase vastu kerget mängu. „Ega Aruküla nõrk ole. Ka meil on olnud 
kehvasid hooaja alguseid, mis lõppenud päris kenasti,“ meenutas Jaanis. „Aga kindlasti lähme 
välja võidu peale.“ 
 
Lõpetuseks lisas Jaanis, et ilmselt ei saa kohtumises kaasa teha Siim Sell, aga see ei olegi teab 
kui suur probleem. „Siimo Tänavots on meil kõvasti edasi arenenud,“ rõõmustas Jaanis. 
„Poiss juba julgeb vaadata väravale ja võtta otsuseid vastu.“ 
 
Aruküla/Tallase loots Toivo Järv on kogenenud spordimehena vormikõverat just oktoobriks 
ülespoole timminud. Põhjus lihtne, sest hooaja alguses kohtuti mulluse esikolmikuga, kust 
võite raske oodata. „Nüüd tulevad meie jaoks tähtsad mängud, mille nimel oleme tööd 
teinud,“ teatas Järv. „Kohtumine Kehraga näitas, et oleme õigel teel. Poolaja kaotasime neile 
üheksa väravaga, kuid me ei kukkunud ära. See teeb vaid rõõmu.“ 
 
Tapat peab Järv ikkagi raskeks vastaseks. „Nad on kaitses jõulised, ent kokkuvõttes see ei loe. 
Peame keskenduma enda mängule ja mehemoodi rassima. Oleme tänavu vältinud 
kaheminutilisi karistusi ning peame trendi ka seekord jätkama,“ analüüsis Järv. „Aga mulle 
valmistab rõõmu poiste pealehakkamine. Meil on suur võistkond ja mehi tuleb pidevalt 
juurde.“ 
 



Tabeliseis 3. vooru järel: Põlva Serviti 6, HC Kehra 6, Viljandi HC 4, Chocolate Boys/Viimsi 
2, SK Tapa 0, Aruküla/HC Tallas 0 punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Kristo Voika (Viljandi HC) 29, Siim Pinnonen (Chocolate 
Boys/Viimsi) 21, Andreas Kommer (Aruküla/HC Tallas) 20, Henri Sillaste (Põlva Serviti) 20, 
Andrei Ternovõi (Põlva Serviti) 19, Tarmo Ulla (Chocolate Boys/Viimsi) 19, Jürgen Rooba 
(Chocolate Boys/Viimsi) 17, Kaupo Liiva (HC Kehra) 16 tabamust. 
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