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Käsipallimeistrivõistlustel kohtuvad liidrid Põlva Serviti ja HC Kehra 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste viiendas voorus on vastamisi seni vaid võite 
tunnistanud Põlva Serviti ja HC Kehra. Veel kohtuvad Aruküla/HC Tallas – Viljandi HC ja 
Chocolate Boys/Viimsi – SK Tapa. 
 
02.11. (kell 18.30) Aruküla Spordihoone: Aruküla/HC Tallas – Viljandi HC 
 
Punktita olev Aruküla/Tallas kaotas viimati võõrsil 22:30 Tapale ja Viljandi pidi kodus 
tunnistama Põlva Serviti 20:26 paremust. 
 
Aruküla/Tallas pole tänavu oma mängu leidnud ja meeskonna peatreeneri Toivo Järve meelest 
on sel mitmeid põhjuseid. „Meie põhikoosseis muutus suvel kardinaalselt,“ alustas ta. „Sel 
hooajal pole meil viskejõudu praktiliselt üldse, ent nii edu ei saavuta. Lahendus oleks mängu 
kiireks ajamine ja väljakul positsioonide vahetamine. Katsetamegi hetkel erinevaid variante ja 
eks kevadel ole näha, kuidas see meil õnnestus. Teisalt ei pruugi me jalgu alla saadagi, sest 
koosseis vaheldub küllaltki tihti, mistõttu koostöö lonkab.“ 
 
Järv teab, et kolmandal kohal oleva Viljandi vastu saab neil raske olema. „Mulluse esikolmiku 
ehk Serviti, Chocolate Boysi ja Kehra ning ülejäänute vahe on ühtlustunud, kuid selle 
erandiga, et teisest ešelonist oleme meie nõrgenenud,“ analüüsis Järv. „Viljandil on visa 
meeskond, kes rassib kõvasti kaitses, lisaks on neil Kristo Voikast kõva mängija saanud. 
Kuna meil viskejõudu pole, siis nende kaitse vastu saab raske olema. Peame rõhuma kiirusele, 
ent teinekord on meil seetõttu teiseks poolajaks võhm väljas olnud.“ 
 
Viljandi kulgeb tänavu medalikursil, ent klubi juhendaja Lembit Nelke hoiab madalat profiili. 
„Meie tase pole selline, et nii-öelda kohustuslikku võitu kelleltki võtma minna,“ manitses ta 
hoolealuseid valvsusele. „Aruküla tahab silma pähe saada, seega peame ennast tõsiselt 
häälestama. Varasematel hooaegadel on meile paksu pahandust teinud Kristjan Lind, keda 
peame tähelepanulikult seegi kord jälgima.“ 
 
Nelke jagab Järve arvamust, et Voikast on kerkimas korralik mängumees. „Tal on hea 
viskekäsi ja kõva tahtmine. Ta on maapoiss, kes sõidab pärast trenni bussiga koju,“ kirjeldas 
Nelke, ega imestanud 19-aastase mängija arenguhüppe üle. „Noored peavadki ju esile 
kerkima. Selle nimel me töötamegi.“ 
 
03.11. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – HC Kehra 
 
Nii Põlva Serviti kui ka Kehra on tänavu alistanud kõik neli vastast. Serviti oli neljandas 
voorus võõrsil 26:20 üle Viljandist ja Kehra kodus 35:30 Chocolate Boys/Viimsist. 
 
Meeskonnad on tänavu juba korra kohtunud, kui Kehras toimunud Balti liiga matši võitis 
30:27 Serviti. „Tegutsesime neist kindlamalt ja nii see võit tuligi,“ meenutas Serviti loots 
Kalmer Musting, kelle arust seekordne mäng võib nende jaoks raskeks kujuneda. „Meil on 
tagamängijate põud. Kui Balti liigas viskas Kehra vastu üheksa väravat Janis Selge, siis 
seekord ta vigastuse tõttu mängida ei saa. Samuti on rivist väljas Mario Karuse ja Henri 



Sillaste. Selge on see, et mängujuhi kohal ei saa me kasutada ka venelasi, sest keelebarjäär 
võib segama hakata.“ 
 
Kuigi tegemist on liidrite heitlusega, ei pea Musting seda sügise kõige tähtsamaks 
kohtumiseks. „Meie jaoks on olulisel kohal Eesti karikas ja Balti liiga, pealegi mängime 
Kehraga põhiturniiril kokku neljal korral,“ rehkendas ta. „Aga lähme võitma, seda enam, et 
matš toimub meie kodupubliku silme all. Tegemist on võrdsete meeskondadega ning edu võti 
peitub kaitses ja kiirrünnakutes. Sama jutt kehtib ka Kehra kohta.“ 
 
Mustingul on hea meel, et liigamängud jätkuvad kohe pärast koondisepausi. Teatavasti kaotas 
Eesti meeskond Mustingu taktikepi all EM-valiksarjas Makedooniale ja Ungarile üsna 
kindlalt. „Tegin siin käsipallile antireklaami. Tegutsesime tuimalt, eriti pühapäeval Ungari 
vastu, ega leidnudki õiget sädet,“ ohkas Musting. „Esmaspäeva hommik oli mul vaba ja see 
tõi mustad mõtted pähe. Hea, et noortetrennid tulid peale, sain enda jaoks vajalikku tegevust.“ 
 
Kehra peatreener Jüri Lepp teatas, et meeskond valmistub novembri lõpus toimuvateks 
euromängudeks ja seetõttu peaks vormikõver olema tõusuteel. Lisaks motiveerib kehralasi 
vastasseis oma igipõlise rivaaliga. „Serviti on meile kõige raskemaks vastaseks,“ avaldas 
Lepp põlvalastele tunnustust. „See mäng peaks mehi äratama küll.“ 
 
Lepp tõi välja ka Serviti tugevuse. „Nende tuumik on kaua koos püsinud, lisaks tegid nad 
suvel korraliku ettevalmistuse, olles augustis ehmatavalt kõvas hoos,“ arutles ta. „Nüüd on 
nad tagasi andnud, kuid see on seletatav mitmete vigastustega.“ 
 
04.11. (kell 19.30) Viimsi Keskkool: Chocolate Boys/Viimsi – SK Tapa 
 
Chocolate Boys/Viimsi jäi eelmises voorus vastase väljakul 30:35 alla Kehrale ja Tapa alistas 
kodusaalis 30:22 Aruküla/Tallase. 
 
Aastad ei ole vennad ning šokolaadipoisid ja Tapa paiknevad tänavu tabelis võrdsete punktide 
juures kõrvuti, kui veel mullu võitlesid pealinlased kulla eest ning virulased üritasid vältida 
viimast kohta. „Enam me ei lähe kohustuslikku võitu võtma, pigem tunneme rõõmu kahe 
punkti üle,“ filosofeeris Chocolate Boys/Viimsi juhendaja Ain Pinnonen, kes oli vahepeal 
seotud koondise tegemistega. „Mul puudub meeste tegevusest täpne ülevaade, kuid pealiku 
puudumine ei tohiks nüüd küll määravaks saada.“ 
 
Pinnoneni hinnangul võidab traditsiooniliselt see meeskond, kumb saab kaitse paremini 
pidama. „Midagi uut selles põhitões ei ole, kuid asjad nii lihtsalt on,“ lausus Pinnonen. 
„Olemegi kõvasti vaeva näinud kaitse kallal ja loodame, et see peab Tapa omast paremini. Sel 
juhul saame võidule mõelda.“ 
 
Eelmises vooru punktiarve avanud Tapa isu on süües kasvanud. „Šokolaadipoisid on 
võidetavad,“ ei varjanud Tapa loots Elmu Koppelmann. „Võib öelda, et praegu oleme ise 
endale kõige suuremad vastased.“ 
 
Kuigi jõudude vahekord on kahe hooaja vahel tublisti muutunud, ei pea Koppelmann 
Chocolate Boys/Viimsit nõrgaks meeskonnaks. „Tagaliinis kaotasid nad jõudu, kuid 
ülejäänud positsioonidel pole väga suuri muudatusi olnud,“ analüüsis ta. „Kuna nende 
koosseis on noorenenud, siis nüüd tegutsevad nad suurema hasardiga. Enne oli 



šokolaadipoiste mäng rohkem kalkuleeritud, ent käekiri ikkagi suhteliselt sama, sest klubi 
peatreener on ju endine.“ 
 
Tabeliseis 4. vooru järel: Põlva Serviti 8, HC Kehra 8, Viljandi HC 4, Chocolate Boys/Viimsi 
2, SK Tapa 2, Aruküla/HC Tallas 0 punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Kristo Voika (Viljandi HC) 38, Andrei Ternovõi (Põlva Serviti) 33, 
Tarmo Ulla (Chocolate Boys/Viimsi) 28, Siim Pinnonen (Chocolate Boys/Viimsi) 25, 
Andreas Kommer (Aruküla/HC Tallas) 24, Roman Glinkin (HC Kehra) 23, Kaupo Liiva (HC 
Kehra) 22, Jürgen Rooba (Chocolate Boys/Viimsi) 21 tabamust. 
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