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Käsipalliliiga keskses kohtumises on vastamisi Viljandi HC ja SK Tapa 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse sel nädalal järjekordne voor. 
Kohtuvad Chocolate Boys – HC Tallas, Viljandi HC – SK Tapa ja HC Kehra – Tallinna 
KPK. Mänguvaba on Põlva Serviti. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 28 (15-st mängust), 2. Põlva Serviti 24 (16), 3.  
Chocolate Boys 22 (15), 4. HC Tallas 13 (15), 5. Viljandi HC 9 (16), 6.  
Tallinna KPK 6 (16), 7. SK Tapa 6 (15) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 139, Taavi Tibar (Viljandi 
HC) 110, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 96, Marko Slastinovski (HC Tallas) 92, 
Mario Karuse (Põlva Serviti) 87, Martin Johannson (HC Kehra) 86, Roman Glinkin 
(HC Kehra) 79, Erkki Maripuu (HC Tallas) 69, Tarmo Ulla (Chocolate 
Boys) 66, Uku-Tanel Laast (Tallinna KPK) 63 tabamust. 
 
10.03. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – HC Tallas 
Omavahelised mängud. 1. ring: 36:27; 2. ring: 35:26. 
 
Chocolate Boys oli eelmises voorus mänguvaba, Tallas alistas koduväljakul 
36:33 Tallinna Käsipallikooli meeskonna. 
 
Kohtumise favoriiti Chocolate Boysi ei pruugi ees oodata kerge jalutuskäik, sest 
Tallas on viimasest seitsmest mängust võitnud viis, viigistanud ühe ja kaotanud 
samuti ühe. Tõsi, selle aasta ainus kaotus pärinebki Tallasel Chocolate Boysi 
vastu, kui jaanuaris kapituleeruti kodus soosiku ees 26:35. 
 
„Tallas on hooaja jooksul kõvasti edasi arenenud, kuid ma ei usu, et tänavu veel 
keegi altpoolt esikolmikult punkte võtab,“ hindas Chocolate Boysi peatreener Ain 
Pinnonen hetkeseisu. „Meil lasub seegi kord võidukohustus, pealegi tuleb tabelis 
teine koht kindlustada.“ 
 
Tänavu ainsa Eesti klubina Balti liigas finaalturniirile pääsenud Chocolate Boys 
üritab vormikõvera kevadeks üles ajada. „Hiljuti tegime kangitrenni, nüüd oleme 
palli kätte võtnud,“ kirjeldas Pinnonen meeskonna tegemisi. „Seetõttu pole vorm 
veel kiita, kuna oma parimas konditsioonis peame olema alates aprillist.“ 
 
Pinnonen lisas, et hetkel neid vigastusetont ei kimbuta, kuid raske 
majandusolukorra tõttu pole kõigil meestel alati pääsu töökohustustest. 
 
Edumerel seilava Tallase juhendaja Toivo Järv jääb siiski kahe jalaga maa peale 
ning järgmist kahte punkti meeskonnale juba ette tabelisse märkima ei hakka. 
„Praegu pole me võimelised šokolaadipoisse üllatama,“ tunnistas Järv. „Õige aeg 
sensatsiooniks oleks ikka medalimängudes! Selleks loodan, et me liiga vara heasse 
vormi ei kerkinud.“ 
 
Kuna Tallasel on põhiturniiril jäänud mängida esikolmikus olevate klubidega, siis 
vaatab Järv juba tulevikku. „Nende kolme vastu me ei saa,“ tõdes Järv. „Seega 



valmistume veerandfinaalideks, kus ilmselt tuleb vastaseks jälle vana tuttav 
Viljandi.“ 
 
Järv mainis ka, et enne kohtumist Chocolate Boysiga kimbutavad meeskonda 
haigused. Seetõttu pole põhimeestest kindel Mihkel Vaheri osalemine. 
 
11.03. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – SK Tapa Omavahelised 
mängud. 1. ring: 35:25; 2. ring: 27:28. 
 
Viljandi pidi viimati omal väljakul tunnistama tabelijuhi Kehra 30:35 paremust, 
Tapa jäi samuti kodus 24:32 alla valitsevale meistrile Põlva Servitile. 
 
Mullune neljas meeskond Viljandi võib põhiturniiril loota samale kohale, kui 
alistab järelejäänud kohtumistes Tapa ja Chocolate Boysi ning Tallas kaotab 
Chocolate Boysile, Servitile ja Kehrale. Teoreetiliselt pole aga veel tagatud 
veerandfinaalkohtki, kuid selle kindlustamiseks piisab Tapa vastu viigist. Lääne-
Virumaa meeskond vajab hädasti kasvõi punkti, sest hetkel ollakse seitsmendal 
positsioonil. Viimasel play-offi kohal on sama punktisummaga Käsipallikool, kuid 
omavahelised mängud annavad eelise noortele. 
 
„Eesseisev mäng on Tapale tähtsam kui meile, kuid me anname väljakul endast 
parima,“ lausus Viljandi loots Lembit Nelke. „Ka ei tohiks meil koosseisuga 
probleeme olla.“ 
 
Viljandi on tänavu esinenud võõrsil edukamalt kui kodus, Tapa pole aga sel 
hooajal vastase väljakul kelleltki veel punktigi võtnud. „Kodus meil miskipärast 
alati kõik ei suju,“ tunnistas Nelke. „Võib-olla on asi selles, et trenni teeme 
väikeses saalis, mängime aga suures. Treeninguteks ei saa me endale suurt saali 
lubada, sest nii kaoks sealt kolm asutuse aega.  
Spordihoone ei saa aga sellest rahast loobuda.“ 
 
„Sellest mängust sõltub meie veerandfinaalkoht,“ ei alahinnanud Tapa peatreener 
Elmu Koppelmann duelli tähtsust. „Viimastes voorudes liidrid ilmselt küll ei 
pinguta, kuid oma võidud kavatsevad nad ikka ära võtta.  
Seega ei usu ma meie edušansse Kehra või Chocolate Boysi vastu.“ 
 
Viljandiga matši eel ei teinud Tapa mängijad midagi tavapärasest erinevat. 
„Ettevalmistus kulges plaanipäraselt ning peaasi, et poistel on tahe säilinud,“ 
tutvustas Koppelmann meeskonna tegemisi ja analüüsis Viljandit, kuhu kuuluvad 
meistrivõistluste kaks suurimat väravakütti Marko Koks ning Taavi Tibar: „ühest 
küljest on kindlate liidrite olemasolu tugevuseks, teisalt nõrkuseks. Oleme 
sellega arvestanud ja proovime neid mehi ohjata, ent kerge see olema ei saa. 
Samas meenutaksin, et ka teised viljandlased oskavad väravaid visata.“ 
 
Koppelmann vaatas meeskonna oma koosseisu ning tõdes, et vigastused on rikkunud 
nende hooaja. „Eelmises mängus murdis Priidik Neps sõrmeluu ja tema enam tänavu 
väljakule ei jookse,“ alustas Koppelmann. „Lisaks Nepsile olid juba varem rivist 
väljas põhimehed Siim Valdlo, Mehis Nõmmik, Kaarel Koppelmann ja Mikk Mäesepp. 
Nendest aga saaksime päris korraliku võistkonna kokku panna…“ 
 



Väiksemate traumadega on tapalastest kimpus veel Siim Sell, Aron Jaanis, Rait 
Ageni, Ingvar Volkov ja Janis Männiksaar, lisaks viibib välismaal Priit- Eerik 
Rajur.  
 
11.03. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Tallinna KPK Omavahelised 
mängud. 1. ring: 47:21; 2. ring: 40:24. 
 
Kehra sai eelmises voorus vastase väljakul 35:30 jagu Viljandist, Tallinna 
Käsipallikool kaotas võõrsil 33:36 Tallasele. 
 
Kehra on senistes omavahelistes kohtumistes visanud Käsipallikoolile keskmiselt 
43,5 väravat mängus ja lasknud enda võrku vaid 22,5 palli. 
 
„Käsipallikooli meeskond koosneb noortest,“ lausus Kehra juhendaja Jüri Lepp. 
„Seega on nad füüsiliselt meie vanematest mängijatest vähem arenenud.  
Pealegi on meil kaitse suhteliselt võimas.“ 
 
Kehra on juba põhiturniiri esikoha kindlustanud ja nüüd oodatakse kevadisi 
medalimatše. „Võin seekord kasutada kõiki mängijaid,“ rääkis Lepp. „Ka 
koondisemehed saavad enne EM-valikkohtumisi ennast kontrollida. Nädala lõpus 
oleme veel Balti liiga tähtsusetus matšis vastamisi Chocolate Boysiga, kus saan 
samuti kõigile mänguaega anda. Piltlikult öeldes tiksume hetkel.“ 
 
Käsipallikooli loots Ahmed Porkveli suurte kaotuste pärast Kehrale ei muretse. 
„Ma pole teadlikult tippmeeskondade vastu kasutanud meie parimaid mängijaid,“ 
tunnistas ta. „Ka seekord lähme välja 1989.-90. aastal sündinud poistega.“ 
 
Käsipallikooli jaoks oluline kohtumine toimub sel nädalal aga Viljandis, kus 
hoitakse pöialt, et mulgid alistavad Tapa. See viiks Käsipallikooli suure 
tõenäosusega veerandfinaali. „Mina selle peale ei mõtlegi, kuid poistele oleks 
play-off kogemuste omandamiseks oluline,“ vaagis Porkveli. „Kuna majandus pole 
Eestis praegu kiita, siis ehk õnnestub meil koosseis ka järgmiseks hooajaks koos 
hoida – meil on koolimeeskond ja palkadele suurt raha ei kulu. Poisid igatahes 
lahkumisele ei mõtle ja võib-olla suudame tuleval hooajal tänavuste kogemuste 
abil hea tulemuse saavutada.“ 
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