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Käsipallimeistrivõistlustel võtab HC Kehra mõõtu HC Tallaselt 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse järjekordne voor. Kohtuvad 
Chocolate Boys – SK Tapa, HC Kehra – HC Tallas ja Põlva Serviti – Tallinna KPK. 
Mänguvaba on Viljandi HC. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 10 (5-st mängust), 2. Põlva Serviti 10 (5), 3.  
Chocolate Boys 6 (5), 4. Tallinna KPK 4 (5), 5. Viljandi HC 2 (5), 6. HC Tallas 2 
(5), 7. SK Tapa 2 (6) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Mario Karuse (Põlva Serviti) 49, Dener Jaanimaa 
(Chocolate Boys) 44, Taavi Tibar (Viljandi HC) 41, Marko Slastinovski (HC 
Tallas) 40, Marko Koks (Viljandi HC) 39, Risto Lepp (HC Kehra) 30, Uku-Tanel 
Laast (Tallinna KPK) 28, Janar Mägi (HC Kehra) 26, Kaupo Liiva (HC Kehra) 25, 
Valdar Noodla (Chocolate Boys) 25, Tarmo Ulla (Chocolate Boys) 24 tabamust. 
 
11.11. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – SK Tapa Omavahelised 
mängud. 1. ring: 40:23. 
 
Chocolate Boys oli eelmises voorus mänguvaba, Tapa pidi aga kodusaalis tunnistama 
tiitlikaitsja Põlva Serviti 20:29 paremust. 
 
„Esimeses ringis meil Tapaga probleeme polnud,” meenutas Chocolate Boysi 
peatreener Ain Pinnonen. „Nüüd mängime kodus ning peame hea enesetunde tagamiseks 
kindlad kaks punkti võtma.” 
 
Pinnonen teab ka põhjuseid, miks Chocolate Boys Tapast tänapäeval üle on. „Nende 
tiim koosneb ühekandimeestest,” alustas endine tippmängija. „Probleemiks on aga 
see, et pärast kooli lähevad nad üle Eesti laiali ja nii ei areneta meeskonnana 
vajalikul määral.” 
 
12.11. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – HC Tallas Omavahelised mängud. 
1. ring: 31:28. 
 
Kehra sai viimati võõrsil 38:29 jagu Viljandist, esimesed punktid tabelisse 
teeninud Tallas oli kodus 30:28 üle Tallinna Käsipallikoolist. 
 
„Meie jaoks tuleb hea nädal, sest saame palju arvestatavaid mänge,”  
rõõmustas Kehra juhendaja Jüri Lepp. „Kõige tähtsam on laupäeval kodus toimuv 
EHF-i karikasarja kohtumine Euroopa suurklubi Magdeburgiga. Julgen väita, et nii 
tugevat käsipallimeeskonda pole Eestis käinudki.” 
 
Kehra oli avaringis Tallasest üle vaid kolme väravaga ja Lepa sõnul tuleb neil 
nüüdki pingutada. „Ilma keskendumiseta ei saa me midagi,” manitses ta 
hoolealuseid valvsusele. „Peame kohe vahe sisse tegema, et siis euromänguks 
vajalikke liikumisi lihvida.” 
 



Lepp lisas veel, et vigastusest on paranenud nende tiimi põhipommitaja Janar 
Mägi, kes tegi oma kannale liiga EM-valiktsüklis. 
 
„Kehral on nüüd palju matše järjest, kuid see ongi meie jaoks ohtlik,”  
filosofeeris Tallase loots Toivo Järv. „Mängurutiin ju tihtilugu tiivustab.” 
 
Kuigi Tallas on Kehrale valmistanud pidevalt peavalu, ei looda Järv suursoosikult 
punkte noppida. „Kui nad teise käigu sisse panevad, siis jooksevad meist lihtsalt 
üle,” jäi Järv realistiks. „Kindlasti oleme nende jaoks ebamugav vastane, ent 
siiski nad ka alahindavad meid.” 
 
Sarnaselt Kehraga on Tallasel nädalavahetusel ees eurosari, kus Challenge Cupil 
tuleb võõrsil kahel korral rinda pista SKIF-Krasnodariga. „Tean vastasest vähe, 
kuid nad on Venemaa meistrivõistlustel hästi mänginud,”  
lausus Järv. „Seega on meie peamine eesmärk seal kaotusseis mõistlikkuse piires 
hoida. Rohkem teeb mulle aga muret, et kohe kui idanaabri juurest naaseme, ootab 
meid meistrivõistlustel ülioluline duell Viljandiga.” 
 
12.11. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Tallinna KPK Omavahelised 
mängud. 1. ring: 38:26. 
 
Serviti alistas eelmises voorus vastase väljakul 29:20 Tapa meeskonna, Tallinna 
Käsipallikool jäi samuti võõrsil 28:30 alla Tallasele. 
 
Ka Serviti juhtide pilgud on juba eurosarjale suunatud, kus neil tuleb EHF-i 
karikal rinda pista valitseva olümpiavõitja Prantsusmaa ühe tippklubi Ivryga. 
Üldse on valitseval Eesti meistril sel nädalal kokku kolm kohtumist, lisaks 
kimbutavad põlvalasi vigastused. „Riho-Bruno Bramanis ja Priit Poks lähevad 
operatsioonile, Raido Peedomaa taastub lõikusest ning Kristjan Muuga vigastuse 
tõsidus selgub pisut hiljem,” kirjeldas Serviti peatreener Kalmer Musting 
olukorda. „Pead me norgu ei lase, sest traumad käivad paraku spordi juurde. Sama 
seis oli meil ka tunamullu, kuid siis tulime raskest seisust välja ning võitsime 
meistritiitli. Pealegi oleme tänavu endale seadnud tagasihoidlikumad sihid ja 
keskendumegi peamiselt Eesti esivõistlustele.” 
 
Vaatamata vigastustele kavatseb Musting Tallinna Käsipallikoondise vastu võtta 
kaks punkti. „Nad on noored ja tublid,” tunnustas Musting konkurenti. „Üldiselt 
on alanud nädal meile tihe, kuid õnneks ei pea me Põlvast ära sõitma.” 
 
Hooaja alguses kerkis Serviti liidriks Mario Karuse, ent ka ainult temale ei saa 
loota. „Ta veab meie vankrit, kuid ka teised peavad oma panuse andma,”  
sõnas Musting. „Karikasarja poolfinaali avamängus kaotasime Kehrale kümne 
väravaga ja just siis oli Karusel kehv päev… Lisaks võtsid vastased ta ka kinni.” 
 
Musting lisas veel, et seoses vigastustega on esiliigaklubist Tartu 
Ülikool/Alusehitusest meeskonda lülitatud joonemängija Siim Kübard. 
 
Tänavu Viljandi ja Tapa alistanud Tallinna Käsipallikool pidi viimati tunnistama 
seni punktita olnud Tallase paremust. Kuigi valdava osa kohtumisest juhiti, 
võttis Tallas kaheväravalise võidu. „Enesekindlus maksis meile kätte,” põhjendas 
Tallinna Käsipallikooli juhendaja Ahmed Porkveli. „Kõik lootsid, et pall saadakse 
igast asendist väravasse, ent nii ei läinud.” 



 
Tiitlikaitsja Serviti vastu Porkveli edulootusi ei hellita. „Põlvas pole ka 
soosikutel kerge,” teatas endine joonemängija. „Pealegi on meil hüppeliigese 
vigastusega audis Uku-Tanel Laast, seega võime nii viis väravat kohe enda kontolt 
maha arvutada.” 
 
Kuigi Tallinna Käsipallikool kaotas esimeses ringis Servitile 12 väravaga, ei pea 
Porkveli seda katastroofiks. „Hooaja hakul oli meie mäng üles ehitatud Sten 
Toomlale, kuid enne matši Servitiga siirdus ta Kreekasse,”  
meenutas Porkveli. „Nüüd oleksin rahule, kui kaotusnumbrid jääksid viie kuni 
kümne tabamuse vahele.” 
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