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Käsipallimeistrivõistlustel algab otsustav ring 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse sel nädalal järjekordne voor. 
Kohtuvad SK Tapa – HC Tallas, Chocolate Boys – Põlva Serviti ja Viljandi HC – 
Tallinna KPK. Mänguvaba on HC Kehra. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 24 (12-st mängust), 2. Chocolate Boys 18 (12), 3.  
Põlva Serviti 18 (12), 4. HC Tallas 8 (12), 5. Viljandi HC 6 (12), 6. SK Tapa 6 
(12), 7. Tallinna KPK 4 (12) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 104, Dener Jaanimaa (Chocolate 
Boys) 87, Mario Karuse (Põlva Serviti) 87, Taavi Tibar (Viljandi 
HC) 87, Marko Slastinovski (HC Tallas) 80, Roman Glinkin (HC Kehra) 64, Martin 
Johannson (HC Kehra) 63, Erkki Maripuu (HC Tallas) 59, Uku-Tanel Laast (Tallinna 
KPK) 49, Valdar Noodla (Chocolate Boys) 48, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 48 
tabamust. 
 
10.02. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – HC Tallas Omavahelised mängud. 
1. ring: 33:30; 2. ring: 26:28. 
 
Tapa oli eelmises vooru mänguvaba, Tallas aga alistas võõrsil ühe oma 
peakonkurendi Viljandi 27:26. 
 
Tabeli teises pooles on seis äärmiselt tihe, sest neli meeskonda mahub nelja 
punkti sisse. Kalender aga Tapat ei soosi, sest otsustavas ringis kohtutakse oma 
lähirivaalidest kodus vaid Tallasega, kuna Viljandi ja Tallinna Käsipallikooliga 
tuleb heidelda võõrsil. Sama saatus tabab ka Tallinna Käsipallikooli, kel ees 
mäng kodus Tapaga ning võõrsil Tallase ja Viljandiga. 
 
Tapa on viimases kolmes voorus saanud kaks võitu, kui ühe väravaga alistati 
pearivaalid Viljandi ja Tallinna Käsipallikool. „Oleme paaris viimases mängus 
suutnud enda tahtmist vastasele peale suruda,“ tõi Tapa peatreener Elmu 
Koppelmann välja edu saladuse. „Oleme teinud oma tööd teadlikult, kuid 
amatööridele pole alati kõike seda kerge serveerida. Edu taga on ka see, et 
noored arenevad.“ 
 
Kuna Tapa on paar nädalat puhanud, siis Koppelmann pole omade hetkevormis kindel. 
„Tegime vahepeal trenni ja omandasime paar uut liikumist,“ tutvustas ta. „Siiski 
jätab üldfüüsiline soovida ning paljud mängijad on vigastatud.  
Viis meest on kergemate traumadega eemal, kuid Mehis Nõmmik ning Mikk Mäesepp on 
audis hooaja lõpuni. Lisaks peab ühe mängu vahele jätma Priit- Eerik Rajur.“ 
 
Tallas on viimasest neljast kohtumisest saanud kolm võitu ja kerkinud 
turniiritabelis neljandaks. „Poisid on aru saanud, mida neilt oodatakse,“ 
rõõmustas Tallase juhendaja Toivo Järv. „Oleme mänguliselt edasi arenenud.  
Tagaliin on meil korralik, esile tasub tõsta Marko Slastinovskit.“ 
 



Vaatamata edule ei alahinda Järv Tapa meeskonda. „Nad on teinud kõvasti tööd ja 
võivad kõigiga võrselt mängida,“ kiitis Järv konkurenti. „Kui nad saaks oma 
tegemistele rohkem raha, siis võiksid nad kaugele jõuda.“ 
 
Järv lisas veel, et Tapal on mänge jälgimas rohkearvuline publik, mis teeb 
külaliste elu raskeks. Keerulisemaks muutub Tallase seis ka tänu sellele, et 
Kristjan Järv ei saa seekord kaasa lüüa. 
 
11.02. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Põlva Serviti 
Omavahelised mängud. 1. ring: 25:27; 2. ring: 28:26. 
 
Viimati oli Chocolate Boys kodusaalis 38:31 parem Tallinna Käsipallikoolist, 
tiitlikaitsja Serviti kaotas võõrsil 22:24 liidermeeskonnale Kehrale. 
 
Antud kohtumine peaks otsustama põhiturniiri teise koha saatuse. Seda juhul, kui 
Kehra ei loovuta viimase kuue mänguga rohkem kui kuus punkti. Reaalselt võttes 
peaks Kehra alla jääma lisaks Chocolate Boysile ja Servitile veel mõnele muule 
meeskonnale, kuid seda pole juhtunud alates 2005. aastast. 
 
Alles esmaspäeval Minskist Balti liiga mängult tagasi sõitma hakanud Chocolate 
Boysi loots Ain Pinnonen loodab, et mehed taastuvad tähtsaks Eesti 
meistrivõistluste duelliks. „Sisuliselt otsustab see mäng põhiturniiril teise 
koha saatuse,“ rehkendas Pinnonen. „Teine koht aga annab poolfinaaliks 
koduväljakueelise. Servitile võib seekord trumbid kätte mängida see, et nad ei 
pidanud nädalavahetusel reisima ning on nüüd värskemad.“ 
 
Šokolaadipoisid said nädalavahetusel Valgevenes kolm kaotust, ent Pinnoneni 
meelest olid selle taga objektiivsed põhjused. „Mu käsutuses oli vaid kümme 
meest,“ tunnistas Pinnonen, kellel on Eesti liigas kasutada üks pikemaid pinke. 
„Dener Jaanimaa ja Ravo Voosalu vaevlesid vigastuse küüsis, Jaanus Rätsep oli 
tõbine, Tarmo Ulla viibis tööl ning Rain Kullamaa eksamil.“ 
 
Serviti peatreener Kalmer Musting favoriidikoormat kanda ei taha. „Henri Sillaste 
läheb operatsioonile ja tema jaoks on hooaeg lõppenud, lisaks ei mängi seekord 
vigastuse tõttu Mario Karuse,“ sõnas ta. „Rõõmuga võib aga tõdeda, et meeste vaim 
on taas kosunud. Seda näitasid viimased Balti liiga mängud.“ 
 
Muidu suure resultatiivsusega silma paistnud Serviti pole tänavu kuigi palju 
skoori teinud. „Me oleme olnud kimpus vigastustega, seetõttu üritame rünnakul 
auru vähemaks võtta,“ tõdes Musting. „Muidugi on puudu Mait Patraili ja Marius 
Lepa väravad, ent neile meestele polegi võimalik kohe ühe aastaga võrdväärset 
vahetust leida.“ 
 
11.02. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Tallinna KPK Omavahelised 
mängud. 1. ring: 29:30; 2. ring: 33:22. 
 
Viljandi pidas eelmisel nädalal kaks mängu, kui kodus alistuti 26:27 Kehrale ja 
võõrsil 29:31 Kehrale. Tallinna Käsipallikool aga pidi vastase väljakul 
tunnistama Chocolate Boysi 31:38 paremust. 
 
Eelmisel hooajal neljanda koha saanud Viljandi asub tänavu turniiritabelis küll 
viiendal kohal, kuid pole suutnud mullust kindlust näidata. „Oleme saanud kolm 



üheväravalist kaotust,“ arvutas meeskonna juhendaja Lembit Nelke. „Siiski arvan, 
et me pole oma taset kaotanud, konkurendid on meile lihtsalt järele jõudnud.“ 
 
Nelke sõnul tuleb Tallinna Käsipallikooli vastu anda endast kõik. „Kui suudame 
endast maksimumi välja pigistada, võime võita,“ jäi ta tagasihoidlikuks. „Meie 
häda ongi tänavu see, et pole oma potentsiaali täielikult realiseerinud.“ 
 
Käsipallikooli loots Ahmed Porkveli ihkab mulgimaalt naasta kahe punktiga. „Meie 
ja Viljandi tase on võrdne,“ lahkas ta. „Eelmises voorus andsime Chocolate 
Boysile kõva lahingu ning see süstib optimismi. Pole saladus, et Viljandi 
tegutseb enda väljakupoolel hingestatult ja need kes nende 6-0 kaitset kardavad, 
võivad hätta jääda.“ 
 
Porkveli sõnul on neil rivis ka liider Sten Toomla. „Sten tuli testimiselt 
Rootsist ning jätkab meil vähemalt hooaja lõpuni,“ tutvustas Porkveli olukorda. 
„Rootsis sulgub üleminekuaken 15. veebruaril ja Malmö tunnistas, et neil pole 
Toomla soetamiseks finantse. Samas tunnistasid nad, et kui pääsevad tulevaks 
hooajaks kõrgliigasse, siis on Stenist huvitatud.“ 
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