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Käsipallimeistrivõistlustel toimub liidrite duell 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse kümnes voor, kus keskses kohtumises on 
vastamisi HC Kehra ja Põlva Serviti. Teistes mängudes võtavad üksteiselt mõõtu Viljandi HC 
– Aruküla/HC Tallas ning SK Tapa – Chocolate Boys/Viimsi. 
 
12.01. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Põlva Serviti 
Omavahelised mängud. 1. ring: 30:29. 
 
Kehra kaotas eelmises voorus võõrsil pisut üllatuslikult 27:31 Chocolate Boys/Viimsile, 
Serviti aga purustas kodus 35:21 Viljandi. 
 
Kehra mängud pole viimasel ajal kuigi hästi sujunud. Lisaks sellele, et koduliigas saadi 
esimene kaotus, häviti vähem kui kuu aega tagasi Eesti karikafinaalides kahel korral Servitile. 
Meeskonna peatreeneri Jüri Lepa hinnangul lähiajal kergemaks ei lähegi. „Servitiga kohtume 
taas reedel Balti liigas ja pühapäeval Riihimäki Cocksiga. Järgmisel nädalal ootab meid Eesti 
meistrivõistluste mäng Viljandiga,“ vaatas Lepp kalendrisse. 
 
Pealekauba oli jaanuari alguses viis nooremat kehralast seotud Eesti juunioride koondisega, 
mida juhendas Lepp ise. Nende vormis kogenenud treener siiski ei kahtle. „Juunioride 
koondis hakkas MM-valikturniiriks ettevalmistusi tegema jõulude ajal. Kui Serviti ajab nüüd 
mängu kiireks, siis jõuame nendega kaasa joosta küll,“ ennustas Lepp. „Vanemate meestega 
ei tohiks ka midagi hullu olla. Kui ma juunioridega Serbias olin, siis kogenenud mängijad 
tegid kaks trenni Indrek Lillsoo käe all.“ 
 
Kehra juhib hetkel turniiritabelit, ent laseb kaotuse korral Serviti endast mööda. 
„Psühholoogiliselt on ikka hea esimene olla,“ mõtiskles Lepp. „Aga kui ka kaotame, siis ei 
tähenda see suurt midagi. Medalid jagatakse välja ju kevadel.“ 
 
Serviti oli detsembris toimunud karikafinaalides Kehrast küll suurelt üle, kuid põlvalaste 
juhendaja Kalmer Musting ei taha seekord favoriidikoormat enda õlgadele võtta. „Paus oli 
pikk, mis mõjunud meeskonna vormile,“ ütles ta. „Meie venelastest tugevdused veetsid 
aastavahetuse kodus, teised harjutasid tasapisi. See kõik paistis välja ka kontrollkohtumises 
St. Peterburgiga, kus vastane oli meist üle.“ 
 
Musting nõustus Lepa öelduga, et MM-valikturniiril mänginud noortekoondislased on hetkel 
ilmselt heas hoos. „Selles osas on Kehral eelis, sest nende koosseisust käis Serbias viis, meilt 
aga vaid kaks meest,“ lausus Musting. „Vaatamata sellele ei kavatse me väljakul nüüd 
jalutama hakata. Pealegi arvan, et võimalused on võrdsed mõlema jaoks.“ 
 
Siiski on Mustingul rõõmustamiseks põhjust küllaga. „Mehed on vigastustest paranenud, 
ainsana vaevab trauma Henri Sillastet,“ teatas ta. „Ka Mario Karuse on tagasi. Treeningutel 
lööb ta usinalt kaasa, eks Kehras vaatan palju talle mänguaega annan.“ 
 
12.01. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Aruküla/HC Tallas 
Omavahelised mängud. 1. ring: 31:24. 



 
Viljandi jäi viimati Põlvas 21:35 alla sealsele Servitile, Aruküla/Tallas avas aga punktiarve, 
kui tegi kodus 27:27 viigi Tapaga. 
 
Viljandi loots Lembit Nelke tunnistas, et võitu on neile seekord hädasti vaja, sest lähim 
jälitaja Chocolate Boys/Viimsi alistas eelmises voorus Kehra, kuid selle võtmine saab raske 
olema. „Meie noored liidrid olid vahepeal koondisega seotud. Teised tegid küll trenni, ent 
suurem sära ilma selle kolmikuta puudus,“ tõdes Nelke. „Pealegi on Aruküla mäng-mängult 
edasi arenenud ja nii ootangi võrdset lahingut.“ 
 
Nelke lisas, et koosseisuga on neil pisikesi probleeme. „Robert Lõpp kukkus lund rookides 
katuselt alla ja sai vigastada. Teisalt oligi talle puhkust vaja, sest mees paistis juba enne 
väsinud välja. Vahepeal saime aga ka täiendust, kui AE Projekti Insenerist liitus meiega 
Madis Parik, kes peaks kõigi eelduste kohaselt olema põhikoosseisu piiri peal.“ 
 
Eelmises voorus esimese silma pähe saanud Aruküla/Tallase peatreener Toivo Järv loodab 
punktilisa juba Viljandis. „Võimalused meil selleks on olemas. Pealegi tähendaks kaotus 
meile suure tõenäosusega seda, et hooaeg saab piltlikult öeldes läbi,“ ütles Järv ja viitas 
sellele, et poolfinaali pääseb põhiturniiri neli paremat meeskonda. 
 
Järve sõnul kasutati meistrivõistluste kolmenädalane jõulupaus pallitreeningutele. 
„Üldfüüsilisele me vahepeal rõhku ei pööranud,“ tutvustas Järv meeskonna tegemisi. „See 
tähendab, et pallikaotuste arv meil nüüd ilmselt väheneb, ent mängu lõppudes võime ära 
väsida.“ 
 
Järv lisas, et meeskonna read on taas hõrenenud, sest vigastusega maadleb Steve Luks ning 
Andreas Kommer siirdus välismaale tööle. „Aga meil on üles antud 21 meest ja noored 
Audentese poisid saavad oma võimaluse.“ 
 
13.01. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Chocolate Boys/Viimsi 
Omavahelised mängud. 1. ring: 24:29. 
 
Tapa rahuldus eelmises voorus võõrsil 27:27 viigiga Aruküla/Tallase vastu, Chocolate 
Boys/Viimsi üllatas kodus 31:27 võiduga Kehrat. 
 
Tapa jaoks võrdus viik Arukülas kaotusega, sest avapoolaeg võideti 16:9. „Suures eduseisus 
arvasid mehed, et mäng on tehtud,“ kurjustas Tapa juhendaja Elmu Koppelmann. „Kui 
esimene poolaeg oli ilus, siis teine seevastu hooaja viletsaim.“ 
 
Kuigi neljandast poolfinaalkohast lahutab Tapat hetkel viis silma, ei ole Koppelmann alla 
andnud. „Oleme lähirivaalidele võrdse mängu juures liiga palju punkte loovutanud,“ 
rehkendas ta. „Nüüd loeb see, kes jaanuaris oma mängu kõige enne käima saab. Meil pole 
taganeda kuskile, sest vajame šokolaadipoiste üle võitu.“ 
 
Chocolate Boys/Viimsi tegi endale kena jõulukingi, alistades möödunud aasta viimases 
mängus tabelijuhi Kehra. „Kõik ütlevad, et see oli üllatus, aga tegelikult Kehra polnud oma 
parimas vormis ja nende kogenenud meeste tegemistes puudus särtsakus,“ meenutas 
Chocolate Boys/Viimsi loots Ain Pinnonen jõulueelset matši. „Aga ühe mängu põhjal ei tasu 
meie olukorrast suuri järeldusi teha. Eks aeg näitab, kuhu liigume.“ 
 



Pinnoneni ei häiri, et pärast pikemat pausi tuleb mõõtu võtta lähirivaalilt. „Pole vahet kellega 
mängida,“ ütles Pinnonen, ent ei tahtnud midagi ennustama hakata. „Tegime pausi ajal küll 
trenni, kuid õige pildi meeste seisundist saab ikka võistlusmängu järel.“ 
 
Tabeliseis 9. vooru järel: HC Kehra 16, Põlva Serviti 16, Viljandi HC 10, Chocolate 
Boys/Viimsi 8, SK Tapa 3, Aruküla/HC Tallas 1 punkt. 
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