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Käsipallimeistrivõistlustel on liidritel ees aasta viimased mängud 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse järjekordne voor. Kohtuvad SK 
Tapa – HC Kehra, Põlva Serviti – HC Tallas ja Viljandi HC – Chocolate Boys. 
Mänguvaba on Tallinna KPK. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 14 (7-st mängust), 2. Põlva Serviti 12 (7), 3.  
Chocolate Boys 10 (7), 4. Viljandi HC 4 (6), 5. Tallinna KPK 4 (7), 6. HC Tallas 
2 (7), 7. SK Tapa 2 (7) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Mario Karuse (Põlva Serviti) 58, Dener Jaanimaa 
(Chocolate Boys) 55, Marko Slastinovski (HC Tallas) 50, Taavi Tibar (Viljandi HC) 
50, Marko Koks (Viljandi HC) 47, Erkki Maripuu (HC Tallas) 35, Valdar Noodla 
(Chocolate Boys) 35, Roman Glinkin (HC Kehra) 34, Risto Lepp (HC Kehra) 33, Tarmo 
Ulla (Chocolate Boys) 33, Martin Johannson (HC Kehra) 32, Janar Mägi (HC Kehra) 
32 tabamust. 
 
02.12. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – HC Kehra Omavahelised mängud. 1. 
ring: 26:40. 
 
Eelmises voorus oli tabeli viimane Tapa mänguvaba, liider Kehra purustas aga 
soosikute heitluses võõrsil tiitlikaitsja Põlva Serviti 31:24. 
 
Kuigi Tapa on tänavu suutnud ühe poolaja võrdselt heidelda nii Kehra kui 
Servitiga, ei lange virulaste peatreener Elmu Koppelmann sellest eufooriasse. 
„Eks amatöörid suudavadki ainult osa mänguajast võidelda soosikutega võrdselt,” 
jäi ta kahe jalaga maa peale. „Kodus mängides annavad poisid endast tihti 
maksimumi ja väheke rohkemgi. Saaks veel võistkonna nädalas mitu korda 
treeningutele kokku, siis oleks ka tulemus parem. Ning lühidalt öeldes – eks 
vähese treenituse vahe tuleb teisel poolel mängust välja.” 
 
Koppelmanni meelest on Kehra ka seekord selge favoriit. „Proovime näidata oma 
mängu ning mitte lasta neil kiireid ja lihtsaid väravaid visata,” tõi ta välja 
Tapa taktika eesseisvaks matšiks. „Eks nendel võistkondadel, kellel põhi suvest 
olemas, on lihtsam hooaja vältel ennast taas leida ning uut vormi sinna peale 
ehitada. Arvan, et Kehra põhimängijatel võib olla küll mõningane pingelangus aga 
see ei sega neid olemast favoriidid.” 
 
Koppelmann lisas, et nende põhikoosseisu meestest on Siim Valdlo sõjaväes, Mehis 
Nõmmik hooaja lõpuni ning Kaspar Lees, Rait Ageni ja Peeter Koppelmann lühemalt 
vigastustega väljas. Veel on Priit-Eerik Rajur ning Kaarel Koppelmann välismaal 
tööl, lisaks vaevleb väiksemate vigastuste küüsis veel kolm mängijat. 
 
Tänavu ainsana täiseduga esinev Kehra loodab võidupunkte ka seekord. „Eelmises 
omavahelise kohtumises tegi Tapa meiega avapoolajal viigi,” meenutas Kehra 
juhendaja Jüri Lepp. „Seega ei tohi me neid alahinnata, sest tagumise neliku 
meeskonnad on jõudsalt edasi arenenud.” 
 



Lepp ei imesta Kehra tänavuse edu üle. „Meil on koosseis tugevam kui mullu,”  
teatas ta. „Teisalt segab see hetkel meie klubilist tööd, sest paljud mehed on 
seotud koondisega. Näiteks Janar Mägil on jalg haige ja peame teda aasta lõpus 
ravima hakkama. Koondisemängudest jäi aga ise kõrvale Eduard Makejev, kes kurtis 
väsimuse üle. Nüüd on kohtumisi nii palju järjest, et enam ei saagi aru, milline 
neist on oluline või mitte. Olid ju meil euromängud, siis kogunes koondis, nüüd 
jätkuvad meistrivõistlused ning ukse ees on Eesti karikafinaal ja Balti liiga.” 
 
03.12. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – HC Tallas Omavahelised mängud. 
1. ring: 37:21. 
 
Serviti sai viimati turniiritabelisse tänavuse esimese kaotuse, kui jäi 
kodusaalis kindlalt 24:31 alla oma ühele peamisele rivaalile Kehrale.  
Euromängudelt tulnud Tallas pidi aga samuti omal väljakul tunnistama Viljandi 
22:30 paremust. 
 
Serviti loots Kalmer Musting teab, et Tallas on neist kaugel maas, kuid see teda 
ei peibuta. „Tallasel on potentsiaali rohkem kui punkte,” tõdes Musting. „Pealegi 
on nendega liitunud kunagi ka Eesti koondise eest võidelnud Raul Golubkov. Tõsi, 
tal on vahepeal paus olnud ja seetõttu võib ta takistada teiste meeste 
sissetöötatud mängurütmi.” 
 
Eesti koondist käskival Mustingul pole põlvalaste hetkeseisust täpset ülevaadet. 
„Klubil oli kahenädalane paus,” rehkendas ta. „Pealegi on hooaeg jõudmas poole 
peale, seega võib osadel meestel olla tekkinud tülpimus. Paus on olnud küllalt 
pikk, sest koondisega olid meilt seotud vaid Mario Karuse ja Siivo Sokk. Lähiajal 
on meie jaoks olulised Balti liiga duellid ning loodetavasti on siis rivis ka 
Raido Peedomaa, kes naasmas vigastuspausilt.” 
 
Tallase peatreener Toivo Järv on rõõmus, et Golubkov nende eest mängib. „Tema 
oskused on meile väga vajalikud,” tunnistas endine tippväravavaht. „Ta pole pool 
aastat käsipalliga aktiivselt tegutsenud, seetõttu ei suuda ta meid maksimaalselt 
abistada. Eelmises mängus Viljandiga lõi ta talent särama, ent nüüd pean ka 
endale tuhka pähe raputama. Toore mehena poleks tohtinud teda nii palju kasutada, 
sest lõpus vajus ta ära.  
Igatahes mees töötab enda kallal individuaalselt ja usun, et kevadeks on ta oma 
endise vormi taastanud.” 
 
Kuigi Serviti pole sel hooajal samal tasemele mis mullu, ei heieta Järv 
edumõtteid. „Nad teevad ju kaks korda päevas trenni,” lausus ta. „Meie võimalus 
on kindel rünnak ehk pall peab omade vahel ladusalt liikuma.  
Muidugi ei tohi unustada ka kaitsest. Paraku ei saa üks liidreid Marko 
Slatinovski meid seekord aidata, kuna on seotud kooliga.” 
 
03.12. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Chocolate Boys 
Omavahelised mängud. 1. ring: 25:39. 
 
Eelmises voorus sai Viljandi olulise võidu, alistades võõrsil 30:22 Tallase.  
Chocolate Boysil polnud samuti vastase väljakul probleeme Tallinna Käsipallikooli 
40:27 seljatamisega. 
 



„Kui me peaks Chocolate Boysi võitma, siis oleks see Eesti käsipalli jaoks 
katastroof,” tõstis Viljandi juhendaja Lembit Nelke juba enne matši käed püsti. 
„Neil on rivistuses üle tosina kiire ja võimsa mehe. Me võime küll mängutempo 
alla viia, ent proffide vastu puterdame ikka palli ära. Seetõttu on meie eesmärk 
eelkõige kaotusnumbrid mõistuse piires hoida.” 
 
Chocolate Boysi loots Ain Pinnonen läheb mulgimaale kahe punkti järele. 
„Karikavõistluste mõlemas poolfinaalis meil nendega probleeme polnud,” meenutas 
ka Eesti koondise abitreenerina tegutsev Pinnonen. „Kuna olin vahepeal seotud 
rahvusmeeskonnaga, siis praegu mul oma hoolealustest päris selget pilti polegi. 
Kõik mehed peaks aga rivis olema ja kuigi üks liidreid Dener Jaanimaa esitas 
Makedoonia vastu pisut kehvapoolse partii, ei usu ma siiski, et ta alavormis on.” 
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