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Käsipallimeistrivõistlustel peetakse aasta viimased kohtumised 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse selle aasta viimased kohtumised, kui 
üheksandas voorus on vastamisi Põlva Serviti – Viljandi HC, Chocolate Boys/Viimsi – HC 
Kehra ja Aruküla/HC Tallas – SK Tapa. 
 
21.12. (kell 18.30) Aruküla Spordihoone: Aruküla/HC Tallas – SK Tapa 
Omavahelised mängud. 1. ring: 22:30. 
 
Aruküla/Tallas kaotas eelmises voorus võõrsil 24:28 Kehrale ja Tapa koduväljakul viimase 
sekundi viskest 28:29 Viljandile. 
 
Aruküla/Tallase mäng paraneb pidevalt, nüüd loodetakse oma lähirivaali Tapaga mõõtu võttes 
punktiarve avada, kuigi avaringis kaotati läänevirulastele kaheksa väravaga. „Esimeses ringis 
jäime kõigile suurelt alla,“ meenutas meeskonna peatreener Toivo Järv. „Nüüd oleme 
paremaks läinud, ent hõisata veel ei tasu, sest koosseisuga on jätkuvalt probleeme. Nüüd on 
jalavigastusega rivist väljas Steve Luks.“ 
 
Liidrikohta hoidvale Kehrale anti eelmises voorus kõva lahing, kuid lõpuks võttis tugevam 
oma. „Võitsime avapoolaja. Sel hooajal pole me seda varem suutnud,“ ütles Järv. „Aga kui 
kehralased teise käigu sisse panid, siis polnud meil vastust kuskilt võtta. Pingeline duell näitas 
siiski seda, et kõik peavad meie vastu pingutama.“ 
 
Tapa loodab Aruküla/Tallasest taas jagu saada, kuid meeskonna juhendaja Elmu 
Koppelmanni meelest saab see raskem olema kui avaringis. „Tundub, et Aruküla on ennast 
leidmas,“ lausus Koppelmann. „Tegelikult oli ka esimene kohtumine pingeline, sest alguses ei 
saanud me end käima. Samuti ei tea ma sedagi, mis seisus meie mängijad praegu on, sest kuus 
poissi käis päev enne matši Arukülaga Soomes Eestit esindamas.“ 
 
Eelmises voorus sai Tapa valusa kaotuse, kui pidi viimase sekundi väravast tunnistama 
Viljandi paremust. „Meil oli vähemalt punkt juba käes,“ meenutas Koppelmann. „Lõpus sai 
Viljandi 9-meetri viske, me läksime valele mehele peale ja nad karistasid selle ära. Tegemist 
oli hasardi pealt tulnud apsakaga, kuid selline see amatööride mäng juba on.“ 
 
21.12. (kell 19.00) Viimsi Keskkool: Chocolate Boys/Viimsi – HC Kehra 
Omavahelised mängud. 1. ring: 30:35. 
 
Chocolate Boys/Viimsi kaotas eelmises voorus võõrsil 19:33 Põlva Servitile ja Kehra oli 
kodus 28:24 üle Aruküla/Tallasest. 
 
Chocolate Boys/Viimsi ja Kehra olid hiljuti vastamisi karikavõistluste poolfinaalis. 
Avamängu võitsid kehralased kindlalt 39:30, teises tehti aga 33:33 viik. „Eks esimese 
kohtumisega olid pinged maas, kuid viik andis meile eneseusku,“ lausus Chocolate 
Boys/Viimsi loots Ain Pinnonen. „Pealegi kaotas Kehra seejärel karikafinaali kahe mängu 
kokkuvõttes Servitile 20 väravaga ja kindlasti on pettumus neil veel sees. Üldpilti vaadates on 



Kehra tänavu meie vastu mängides favoriit, kuid kõiki asjaolusid arvestades on meile seekord 
suuremad võimalused neid lüüa, kui mõnel teisel korral.“ 
 
Pinnonen teab, et teoreetiline jutt šokolaadipoiste elu eriti kergemaks siiski ei tee. „Karikal ei 
tohtinud Kehral kaasa teha Ego Riener, kes seekord peaks rivis olema,“ arutles Pinnonen. 
„Lisaks pole meie vorm praegu selline nagu olla võiks.“ 
 
Kehra peatreener Jüri Lepp tunnistas, et viimasel ajal pole kõik mängud õnnestunud, kuid 
sellel on ka objektiivseid põhjuseid. „Teine karikamatš šokolaadipoistega ei otsustanud 
sisuliselt midagi ja nii andsime mänguaega kõigile,“ avaldas Lepp. „Karikafinaal Servitiga oli 
selge pärast avakohtumist. Seal jätsime võimalused kasutamata ning teine kohtumine kujunes 
pelgalt vormistamise küsimuseks. Pealegi on meil veel jalgades euromängud.“ 
 
Jõulude eel ei kavatse Kehra Chocolate Boys/Viimsile kingitust teha. „Oleme 
meistrivõistluste liidrid ja vajame seda võitu,“ teatas Lepp. „Nüüd on meil juures kaitsespets 
Riener ja teised põhimehed terved.“ 
 
22.12. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Viljandi HC 
Omavahelised mängud. 1. ring: 26:20. 
 
Põlva Serviti alistas eelmises voorus kodusaalis 33:19 Chocolate Boys/Viimsi ja Viljandi oli 
võõrsil dramaatiliselt 29:28 üle Tapast. 
 
Serviti on viimasel ajal heas hoos olnud. Karikasarja poolfinaalis purustati Viljandi kahe 
mängu kokkuvõttes 36 ja finaalis Kehra 20 väravaga. Lisaks on kindlad võidud võetud ka 
Eesti meistrivõistlustel ning Balti liigas. „Eks me sättisimegi vormi karikavõistlusteks, mis oli 
meile hooaja esimese poole üheks tähtsaimaks jõuprooviks,“ ei varjanud Serviti juhendaja 
Kalmer Musting. „Nüüd on karikas käes ja mehi võib kimbutama hakata pingelangus. Aga 
neljapäeval on tegemist aasta viimase mänguga. Ka seal tuleb pingutada ja võtame kohtumist 
üldse tõsiselt. Näiteks pärast pühapäevast karikavõitu pidu me ei korraldanud, vaid teeme 
koosviibimise alles Viljandi kohtumise järel.“ 
 
Musting usub, et vaatamata pingelangusele on Serviti Viljandi vastu heas hoos. „Ega me kahe 
päevaga lagune,“ muigas ta. „Praegu on mängupilt rahuldav, lisaks tegutseb Eston Varusk 
väravajoonel hästi.“ 
 
Viljandi loots Lembit Nelke kohtumisest Servitiga edu ei oota. „Serviti on tõusuteel. Sügisel 
tekkis neil mõõnaperiood, kuid siis nad alles tegid ettevalmistusi hooaja tähtsamateks 
mängudeks,“ vaatas Nelke põlvalaste tegemisi kõrvalt. „Meil on aga praegu käsil tihedad 
ajad. Palju poisse oli seotud Soomes käinud noortekoondistega, lisaks keskenduti koolile. 
Seega pole meeskond enda tegemisi eriti planeerida saanudki.“ 
 
Turniiritabelis hoiab Viljandi siiski kindlalt kolmandat kohta. Võidetud on viis kohtumist, 
neist kolm ühe- või kaheväravalise paremusega. Nelke meelest on pingelised lõpud enda 
kasuks kallutatud kogemuste arvelt. „Oleme neis episoodides tegutsenud targemalt,“ analüüsis 
ta. „Ka tahtmist on rohkem olnud.“ 
 
Tabeliseis 8. vooru järel: HC Kehra 16, Põlva Serviti 14, Viljandi HC 10, Chocolate 
Boys/Viimsi 6, SK Tapa 2, Aruküla/HC Tallas 0 punkti. 
 



Väravaküttide edetabel: Kristo Voika (Viljandi HC) 66, Siim Pinnonen (Chocolate 
Boys/Viimsi) 55, Andrei Ternovõi (Põlva Serviti) 55, Kaspar Lees (SK Tapa) 49, Tarmo Ulla 
(Chocolate Boys/Viimsi) 48, Marko Koks (Viljandi HC) 44, Kristjan Lind (Aruküla/HC 
Tallas) 43, Kaupo Liiva (HC Kehra) 41, Roman Glinkin (HC Kehra) 40, Jürgen Rooba 
(Chocolate Boys/Viimsi) 39 tabamust. 
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