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Viljandi HC võõrustab käsipallimeistrivõistlustel HC Kehrat 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse 11. voor, kus keskses kohtumises on 
vastamisi Viljandi HC – HC Kehra. Teistes mängudes võtavad üksteiselt mõõtu SK Tapa – 
Põlva Serviti ning Aruküla/HC Tallas – Chocolate Boys/Viimsi. 
 
18.01. (kell 18.30) Aruküla Spordihoone: Aruküla/HC Tallas – Chocolate Boys/Viimsi 
Omavahelised mängud. 1. ring: 26:31; 2. ring: 30:34. 
 
Aruküla/Tallas kaotas eelmises voorus võõrsil 23:31 Viljandile ja Chocolate Boys/Viimsi tegi 
samuti vastase väljakul 28:28 viigi Tapaga. 
 
„Mäng Viljandiga polnud kõige hullem. Pealegi tuli suurem vahe sisse lõpus,“ meenutas 
Aruküla/Tallase peatreener Toivo Järv, kuid lisas: „Eks Viljandi on meist praegu pisut parem 
ka.“ 
 
Pärast viimatist kaotust jääb Aruküla/Tallas viimasel play-offi kohal olevast Chocolate 
Boys/Viimsist maha juba kaheksa punktiga. „Meie sõbrad Kehrast andsid neile üllatuslikult 
punkte,“ muigas Järv. „Tundub, et poolfinaali me tänavu ei jõua.“ 
 
Siiski lubab Järv, et lahing antakse kõigile, ka järgmisele vastasele. „Šokolaadipoisid on 
favoriidid, kindlasti annab neile juurde Norrast naasnud Sten-Erik Lepp,“ hindas Järv 
olukorda. „Meil pingeid peal ei ole, olgu vastaseks kes tahes.“ 
 
Chocolate Boys/Viimsi tegi pärast võitu Kehra üle viigi Tapaga. Meeskonna juhendaja Ain 
Pinnoneni sõnul punkti ei kaotatud, vaid see võideti. „Me ei saanud 6-meetrilt palli oma 20 
korda väravasse,“ rehkendas Pinnonen. „Lisaks tõrjus Aivar Paist lõpus kaks Tapa 7-meetri 
viset, mis meid pinnal hoidis.“ 
 
Vaatamata kõigele loodab Pinnonen, et šokolaadipoisid kerkivad põhiturniiril Viljandist 
mööda kolmandaks. „Oleme mulkidele liiga palju punkte ära andnud,“ teatas Pinnonen, kelle 
hoolealused on tänavu kahel korral Viljandile alla jäänud. „Loomulikult ei saa me kergelt ka 
Aruküla/Tallast võtta, kes mängis sarnaselt meiega Tapaga viiki.“ 
 
18.01. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Põlva Serviti 
Omavahelised mängud. 1. ring: 23:31; 2. ring: 27:44. 
 
Tapa on saanud kaks viiki järjest, sest viimati poolitati kodus tulemusega 28:28 punktid 
Chocolate Boys/Viimsiga. Serviti pidi tänavu teist korda samade numbritega 29:30 
tunnistama Kehra paremust, kusjuures seekordne kaotus saadi võõrsil. 
 
Tapa on kahes viimases kohtumises Aruküla/Tallase ja Chocolate Boys/Viimsiga edu käest 
andnud ning lõpuks viigiga leppima pidanud. „Need olid täiesti erinevad mängud,“ võrdles 
Tapa loots Elmu Koppelmann kahte matši. „Aruküla vastu olime ise ülbed, šokolaadipoistega 
hakkasime lõpus väristama. Vaatasin video üle ja sealt on näha, et Chocolate Boys/Viimsi 
kinkis meile võitu, ent me ei hakanud isegi luuletust lugema.“ 



 
Koppelmanni sõnul vaevab tapalasi vähene kogemustepagas. „Küll me järgmisel hooajal 
selliseidki mänge enda kasuks kallutame,“ ennustas ta. 
 
Serviti on Eestis kõigile raske vastane, kellelt punkte pole kerge võtta. „Serviti ei anna 
kellelegi midagi niisama, lisaks on nad hea treenitusega,“ lausus Koppelmann. „Aga 
koduväljakul tahame publikule enda tasemel mängu näidata. Seega lähme võitlema.“ 
 
Serviti peatreener Kalmer Musting enne mängu punkte tabelisse siiski ei märgi. „Ma olen 
seda ennegi öelnud, et Tapal on hea ja võimekas koosseis, kus igale positsioonile tasemel 
mängija olemas,“ andis ta vastasele kiitva hinnangu. „Seda näitab kasvõi viik 
šokolaadipoistega, kes enne seda matši alistasid Kehra. Kuna meie meestel on kumm tühi, siis 
peame teisipäevaseks duelliks erilise hoolega keskenduma. Häälestatus on üks olulisemaid 
asju, mida mängueelsel koosolekul meestele rääkida kavatsen.“ 
 
Möödunud nädalavahetusel võttis Serviti kaks võitu Balti liigas, ent Musting mängupildiga 
päris rahule ei jäänud. „Kehra vastu 6-0 kaitse ei toiminud. Siis tõin aktiivse kaitse tarbeks 
sisse vigastusest taastuva Mario Karuse ja sellega murdsime kehralaste vastupanu,“ lahkas 
Musting. „Hädasid meil siiski jagub. Päev enne mängu Cocksiga jäi haigeks Janis Selge, 
lisaks on silmatraumaga hädas Priit Poks. Mängugraafik on ka tihe, sest kuue päevaga peame 
pidama neli kohtumist. Isegi trenni teha pole meil praegu aega.“ 
 
19.01. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – HC Kehra 
Omavahelised mängud. 1. ring: 26:32; 2. ring: 28:33. 
 
Viljandi oli eelmises voorus kodus 31:23 üle Aruküla/Tallasest ning Kehra alistas liidrite 
duellis samuti omal väljakul 30:29 Põlva Serviti. Sama tulemusega lõppes ka meeskondade 
kohtumine avaringis. 
 
Viljandi juhendaja Lembit Nelke sõnul oleks võinud võit Aruküla/Tallase üle veenvamgi 
tulla. „Panin teisel poolajal noored sisse ja edu sulas,“ lausus Nelke. 
 
Viljandi ja Kehra olid jaanuari alguses arvuka kaadriga esindatud Eesti juunioride koondises. 
Viljandist käis MM-valikturniiril kolm ja Kehrast viis poissi. „Noored on meil tublid, nüüd 
nägid nad ka Euroopa taset,“ rõõmustas Nelke, ent ei julgenud eelseisva kohtumise tulemust 
ennustada. „Kehra noored tõstavad pead, kuid ka meie ajame oma asja.“ 
 
Kehra loots Jüri Lepp kurtis aga tiheda mängugraafiku üle. Nimelt kohtus Kehra eelmisel 
nädalal kahel korral Põlva Servitiga, lisaks võeti mõõtu Riihimäki Cocksilt. „Särts hakkab 
kaduma,“ tõdes Lepp. „Cocksi vastu võtsime küll võidu, ent mäng oli kehvapoolne.“ 
 
Kuigi ka Viljandi noored olid juunioride koondisega seotud, teatas Lepp, et Kehra seis on 
mulkidest halvem. „Me pidasime nädalavahetusel kaks Balti liiga matši, Viljandi selles sarjas 
ei osale,“ arutles Lepp. „Aga taganeda pole meil kuhugi. Kaotus šokolaadipoistele näitas seda, 
et kergelt ei tohi me ühtegi vastast võtta.“ 
 
Tabeliseis 10. vooru järel: HC Kehra 18, Põlva Serviti 16, Viljandi HC 12, Chocolate 
Boys/Viimsi 9, SK Tapa 4, Aruküla/HC Tallas 1 punkt. 
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