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Käsipallimeistrivõistlustel kohtuvad Põlva Serviti ja CB/Viimsi
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste kaheksandas voorus on vastamisi Põlva Serviti –
Chocolate Boys/Viimsi, HC Kehra – Aruküla/HC Tallas ja SK Tapa – Viljandi HC.
07.12. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Viljandi HC
Omavahelised mängud. 1. ring: 27:29.
Tapa kaotas viimati kodus 30:36 Kehrale ja Viljandi alistas samuti omal väljakul 36:27
Chocolate Boys/Viimsi.
Tapa ja Viljandi pidasid avaringis maha kõva lahingu ja sellist on oodata nüüdki. „Kõik algab
kaitsest. Meil on viimasel ajal olnud puudu Siim Sell, Ingmar Volkov ja Priit-Eerik Rajur.
Sellega oleme just kaitses palju kaotanud,“ kommenteeris Tapa peatreener Elmu Koppelmann
ja lisas võimalusi vaagides: „Viljandi väravavaht on meie omast pisut tugevam, kuid seekord
mängime kodus.“
Viljandi juhendaja Lembit Nelke aga teatas, et meeskonna esipuurilukk Aleksander Tund ei
pruugi seekord väljakule joostagi. „Ma ei tea veel, kas ta saab tulla. Oleme ikkagi ju
amatöörid, kellel ka muid tegemisi,“ lausus Nelke. „Teine väravavaht Rasmus Ots on küll
tubli, ent peaasjalikult noorte klassides. Meeste seas mängimiseks pole ta veel päris küps.“
Karikasarjas Põlva Servitilt kaks suurt kaotust saanud Viljandi oli eelmises voorus Chocolate
Boys/Viimsist kindlalt üle. „Saime Põlva löökidest üle ning esitasime šokolaadipoiste vastu
hea partii,“ meenutas Nelke. „Aga meeskonna mäng tervikuna on heitlik. Tapal meil kerge
olema ei saa, sest neil on noored, kehaliselt arenenud poisid, kellel silm särab.“
08.12. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Chocolate Boys/Viimsi
Omavahelised mängud. 1. ring: 36:29.
Põlva Serviti oli eelmises voorus võõrsil 29:20 üle Aruküla/Tallasest, Chocolate Boys/Viimsi
pidi aga Viljandis tunnistama sealse meeskonna 27:36 paremust.
Serviti loots Kalmer Musting meenutas seitsme väravaga võidetud avaringi kohtumist ja
tunnistas, et kõik ei läinud nii nagu pidi. „Võit tuli veenev, ent me ei mänginud parimat
käsipalli,“ tunnistas Musting. „Seekord ootangi meestelt eeskätt paremat esitust, kuid teisalt
oleme ikka hädas vigastustega. Vasakukäelistest on praegu terve vaid Roman Aizatullov ning
matšidel käime kümne väljakumängija ja kahe väravavahiga.“
Chocolate Boys/Viimsi kaotas viimati seitsme väravaga Viljandile, kuid meeskonna
peatreeneri Ain Pinnoneni meelest polnud pilt nii paha kui see tulemusest paistab. „Meil tuli
sisse paar suuremat mõõna, mis mängu saatuse otsustasid,“ kirjeldas ta. „Jätsime palju
kindlaid momente realiseerimata ehk olime vastasest lihtsalt nõrgemad.“
Serviti vastu saab šokolaadipoistel veelgi raskem olema. „Peame tempo all hoidma,“ avaldas
Pinnonen saladuse. „Pealegi pole ma kindel, kas töökohustustega seotud Tarmo Ulla saab

seekord mängida.“ Tulevikku silmas pidades loodab Pinnonen, et Sten-Erik Lepp, kellel
stipendium Norras jõulude ajal lõppeb, liitub taas šokolaadipoistega.
08.12. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Aruküla/HC Tallas
Omavahelised mängud. 1. ring: 35:32.
Kehra oli viimati võõrsil 36:30 üle Tapast ning Aruküla/Tallas kaotas kodupubliku silme all
20:29 Põlva Servitile.
Tabelijuht Kehra võitis avaringis viimasel kohal olevat Aruküla/Tallast kõigest kolme
väravaga, kuid see pole meeskonna juhendaja Jüri Lepa meelest oluline. „Meie eesmärgiks on
teenida kaks punkti, mitte vastaseid maa alla suruda,“ teatas Lepp. „Kuna meie pink on pikk,
siis anname kõigile võimalikult palju mänguaega, sest vastasel juhul pole meestel
motivatsiooni ennast pingutada. Aga sel nädalal on meil kalendris ainult üks mäng, seega ei
kavatse me Arukülale kingitusi teha.“
Aruküla/Tallase lootsi Toivo Järve sõnul on meeskonna sportlik vorm tõusuteel, ent Kehra
vastu sellest ei piisa. „Viimati pidi Serviti meiega mängides pingutama,“ rõõmustas Järv.
„Liigune ülesmäge, kuid Kehra vastu me praegu ei saa. Keskendume ikkagi mängudeks
omasuguste vastu.“
Järv lisas, et Serviti vastu tegutsesid kenasti väravavaht Siim Normak ja väljakumängija
Indrek Napsep. Lisaks toimis endise puuriluku meelest hästi kaitse, ent hätta jäädi põlvalaste
kiirrünnakutega.
Tabeliseis 7. vooru järel: HC Kehra 14, Põlva Serviti 12, Viljandi HC 8, Chocolate
Boys/Viimsi 6, SK Tapa 2, Aruküla/HC Tallas 0 punkti.
Väravaküttide edetabel: Kristo Voika (Viljandi HC) 59, Andrei Ternovõi (Põlva Serviti) 51,
Siim Pinnonen (Chocolate Boys/Viimsi) 48, Tarmo Ulla (Chocolate Boys/Viimsi) 48, Kaspar
Lees (SK Tapa) 41, Roman Glinkin (HC Kehra) 37, Marko Koks (Viljandi HC) 37, Kaupo
Liiva (HC Kehra) 37, Kristjan Koovit (Viljandi HC) 35, Jürgen Rooba (Chocolate
Boys/Viimsi) 35 tabamust.
EKL-i pressiteenistus

