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Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse kaks kohtumist 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse järjekordne voor. Kohtuvad 
Tallinna KPK – Viljandi HC ja HC Tallas – SK Tapa. Mänguvabad on Chocolate Boys, 
HC Kehra ning Põlva Serviti. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 16 (8-st mängust), 2. Põlva Serviti 14 (8), 3.  
Chocolate Boys 12 (8), 4. Viljandi HC 4 (7), 5. Tallinna KPK 4 (7), 6. HC Tallas 
2 (8), 7. SK Tapa 2 (8) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 62, Mario Karuse (Põlva 
Serviti) 62, Taavi Tibar (Viljandi HC) 57, Marko Koks (Viljandi HC) 52, Marko 
Slastinovski (HC Tallas) 50, Erkki Maripuu (HC Tallas) 42, Roman Glinkin (HC 
Kehra) 41, Valdar Noodla (Chocolate Boys) 41, Martin Johannson (HC Kehra) 39, 
Maksim Butenko (Põlva Serviti) 35, Tarmo Ulla (Chocolate 
Boys) 35 tabamust. 
 
09.12. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Viljandi HC Omavahelised 
mängud. 1. ring: 30:29. 
 
Tallinna Käsipallimeeskond oli eelmises mänguvoorus vaba, Viljandi kaotas aga 
koduväljakul 24:38 Chocolate Boysile. 
 
Käsipallikooli peatreener Ahmed Porkveli teab, et neid ootab ees tähtis 
kohtumine, kuhu tuleb paraku minna kasina mängupraktikaga. „Eesti 
meistrivõistlustel on meie jaoks olnud pikk paus,” lausus Porkveli, kelle 
hoolaelused pidasid eelmise matši 18. novembril. „Oleme esinenud küll Tallinna 
meistrivõistlustel, ent sealne mängutempo on märksa madalam. Seega loeb nüüd see, 
kuidas me alguses oma mootori käima saame.” 
 
Porkveli tõdes siiski, et poisse väga palju piitsutada pole ka mõtet. „Mu 
kogemused on näidanud, et noored mehed väsivad detsembris,” meenutas ta. „Nüüd 
tulevad veel A-vanuseklassi mängud ja karta on, et pärast neid lahinguid on 
paljudel kumm tühi.” 
 
Kui paberil on peetud Viljandit võrreldes Tallinna KPK-ga favoriidiks, siis 
tulemused seda ei tõesta. Mõlemal meeskonnal on turniiritabelis neli punkti, 
esimese omavahelise kohtumise Mulgimaal võitsid ühe väravaga pealinlased. „Nad 
olid meist tookord lihtsalt tugevamad,” tunnustas Viljandi juhendaja Lembit Nelke 
konkurenti. „Kuna tegemist on noorte poistega, siis füüsiliselt jäävad nad 
suurtele meestele alla. Selle korvavad nad aga hea pallikäsitluse ning sitke 
tegevusega väljakul.” 
 
Seekordset mängukäiku ei taha Nelke ette ennustada. „Tagumises nelikus on kõik 
võimalik,” filosofeeris ta. „Loeb iga pisidetail, pealegi tegutsetakse platsil 
tihtilugu heitlikult.” 
 



10.12. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Tallas – SK Tapa Omavahelised mängud. 
1. ring: 30:33. 
 
Tallas pidi viimati võõrsil tunnistama tiitlikaitsja Põlva Serviti 24:27 paremust 
ning Tapa jäi omal väljakul 27:33 alla liidrikohta hoidvale Kehrale. 
 
Tallas on tänavu esinenud tõusude ja mõõnadega. Kohati suudetakse eeldatavalt 
tugevamatega mängida võrdselt, siis aga kaotatakse kindlalt enda kaliibriga 
meeskonnale. „Kõikumised tulevad ette seetõttu, et ma kunagi ei tea, millise 
koosseisu kokku saan,” põhjendas Tallase loots Toivo Järv. „Paraku ei suuda me 
sel hooajal ennast mängu alguses käima saada ja nii teevad vastased meile veerand 
tunniga jõudude vahekorra selgeks. Ja mis kasu on kolmeväravalisest kaotusest 
mõnele tugevale meeskonnale? Selle eest punkte ju ei jagata…” 
 
Aasta lõpus peavad tabeli lõpus olevad meeskonnad omavahel kaks vooru, samal ajal 
kui esikolmik mängib Balti liigat. „Kes meist neljast teenib kaks võitu, saab 
jõuludele vastu minna rahuliku südamega,” kalkuleeris Järv. „Kui me nüüd ka mänge 
ei võida, siis võib hooaja sarnaselt mullusele nurjunuks lugeda. Koosseisuga meil 
praegu erilisi probleeme pole, pealegi esindasid osad mehed vahepeal Balti liigas 
Kehrat ja said seal hinnalist mängukarastust.” 
 
Tapa selle hooaja ainus senine võit pärineb just kohtumisest Tallasega. „Toona 
tegutsesid mõlemad meeskonnad rabedalt, sest hooaeg oli just alanud,” meenutas 
Tapa peatreener Elmu Koppelmann oktoobri alguses peetud duelli. „Olime siis 
otsustavatel hetkedel Tallasest paremad ning võinuksime võita ka suurema vahega. 
Tallase mäng on olnud heitlik, kuid siin on ka objektiivsed põhjused. 
Amatöörmeeskonna komplekteerimine matšiks on keeruline, lisaks kummitab vähene 
treenitus. Samad probleemid vaevad ka meid.” 
 
Kui meeskondade esimeses omavahelises jõuproovis kerkis virulaste 
resultatiivseimaks Mehis Nõmmik, siis nüüd on mees vigastusega hooaja lõpuni 
audis. „Nõmmik sai vigastada kohtumises Servitiga, kui üks vastasmängija tõmbas 
teda viskehetkel selja tagant ja mehel tuli käsi liigesest välja,”  
kirjeldas Koppelmann olukorda. „Asja juures on kõige huvitavam see, et kohtunik 
ei näinud midagi… Nüüd peame Nõmmikule asendaja leidma omadest noortest.” 
 
Liigas eelmises kolmes voorus liidrite paremust tunnistama pidanud Tapa loodab 
Tallase abiga oma punktiarvet suurendada. „Kaotada ei meeldi kellelegi, kuid 
peame aru saama, et tippklubid osalevad mitmes sarjas,”  
sõnas Koppelmann senise graafiku kohta. „Tallase vastu peame neutraliseerima 
nende osavad tagamängijad, saama kaitse korda, liikuma rünnakutel võimalikult 
palju, mitte sooritama ettevalmistamata pealeviskeid ning hoidma kogu kohtumise 
initsiatiivi enda käes.” 
 
EKL-i pressiteenistus 
 


