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Käsipallimeistrivõistlustel peetakse selle aasta viimased mängud 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse järjekordne voor. Kohtuvad Tallinna KPK – HC Tallas ja 
SK Tapa – Viljandi HC. 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 6 (8), 6. HC Tallas 4 (9), 5. Tallinna KPK 4 (8), 7. SK Tapa 2 (9) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 67, Marko Slastinovski (HC 
Tallas) 66, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 62, Mario Karuse (Põlva Serviti) 62, Taavi Tibar (Viljandi HC) 
62, Erkki Maripuu (HC Tallas) 46, 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. 
 
16.12. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Viljandi HC Omavahelised mängud. 1. ring: 25:35. 
 
Eelmises voorus sai Tapa võõrsil 26:28 kaotuse Tallaselt, Viljandi nuhtles aga samuti vastase väljakul 
33:22 Tallinna Käsipallikooli. 
 
Tänavu seni vaid ühe võidu teeninud Tapa noppis oma kaks punkti eelmises ringis just Tallase vastu. 
Virulaste peatreeneri Elmu Koppelmanni sõnul oli neil võidušanss ka seekord. „Kui mängida jäi minut ja 
45 sekundit, särasid tablool viiginumbrid. Pealegi olime arvulises ülekaalus. Oleksime selle võimaluse ära 
kasutanud ning vältinud paari rumalat pallikaotust, teeninuksime tabelisse kaks punkti juurde,” hindas 
Koppelmann toimunut. „Samuti ei saanud me kinni Tallase kasuks 16 väravat visanud Marko 
Slastinovskit. Kolmandiku tabamustest sündisid tal küll seitsmemeetri karistusvisetest, et tal oli siiski hea 
päev. Pealegi jäime hätta kaitses, ei suutnud realiseerida normaalse protsendiga pealeviskeid, Tallase 
puurivaht tegutses õnnestunult ning kiirustasime rünnakutel liigselt.” 
 
Kohtumised Viljandiga on Tapale alati printsipiaalse tähtsusega olnud. „Väljaspool spordisaali saame 
nendega hästi läbi, kuid väljakul toimub meil nii öelda väikest moodi sõda,” kirjeldas Koppelmann. „Neil 
on taga paar head viskajat ning lihvitud liikumistega oskavad nad nurgamehed vabaks mängida. Üheks 
võtmesõnaks on mulkide mängulise ja vaimse liidri Marko Koksi neutraliseerimine, et ta ei pääseks 
vabalt viskele. Muidugi on Viljandi trumbiks olnud alati tugev kaitse. Ise peame aga tempo üles kruvima 
ning sooritama visked kindla peale, et nad ei saaks kiirrünnakuid.” 
 
Möödunud nädalal krooniti Tapa A-vanuseklassi noored Eesti karikavõitjaks. „Kuna paljud neist poistest 
peavad juba teisipäeval väljakule jooksma, siis võib hakata kimbutama väsimus,” ennustas Koppelmann. 
„Lisaks on meil puudu paar tähtsat mängijat. Kuna tegemist on aasta viimase matšiga, siis tahame võidu 
võtta. Igatahes oleme selleks võimelised.” 
 
Tapa on Viljandi jaoks olnud mugav vastane. Mullu kaotati virulastele vaid korra, tänavugi saadi avaringis 
veenev kümneväravaline võit. „Tapa on kui lõvikoobas,” hoiatas Viljandi juhendaja Lembit Nelke omasid 
uinumise eest. „Peame tegutsema distsiplineeritult, et meie parem pallikäsitlus maksvusele pääseks.” 
 



Nädal tagasi purustas Viljandi 33:22 Tallinna KPK, kuigi oli avaringis samale vastasele kaotanud. „Tegime 
esimesest duellist omad järeldused,”  
teatas Nelke. „Tegelikult pole meie kaotus käsipallikoolile häbiasi. Neil on meeskonnas head mängijad.” 
 
Käsipallikoolile 15 väravat visanud Koks kerkis sellega ka väravaküttide edetabeli tippu. Mullu troonis ta 
seal alates hooaja algusest, kuid tänavu on mees tegutsenud väljakul teiste ülesannetega. „Koksi koht on 
nurgas,”  
lausus Nelke. „Kuna Rivo Tars läks Norrasse, siis kasutasime Koksi tänavu sügisel tagamängija kohal. Seal 
ta väsis liialt, ega suutnud suurt skoori teha.” 
 
16.12. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – HC Tallas Omavahelised mängud. 1. ring: 28:30. 
 
Käsipallikooli meeskond pidi viimati kodus 22:33 alla vanduma Viljandile, Tallas oli samuti omal platsil 
28:26 üle Tapast. 
 
Tallinna KPK loots Ahmed Porkveli kahetseb avaringis saadud kaotust Tallaselt. „Dikteerisime mängu, 
kuid mingil hetkel poisid arvasid, et võit on käes,” meenutas Porkveli 28:30 kaotust. „Muututi 
individualistideks ja loodeti, et ka kiirustades visates lendab iga pall väravasse.” 
 
Eelmises voorus viskas Tallase tõusev täht Marko Slastinovski Tapa väravavõrku oma meeskonna 28-st 
pallist koguni 16. Porkvelit see aga ei heiduta. „Võitsime neid nädalavahetusel A-klassi karikavõistlustel 
ja siis hoidsime Slastinovski ohjes,” meenutas Porkveli. „Toda mängu võib võrdluseks tuua meeste 
lahingule, kuna mõlemas tiimis käis väljakul kolm-neli Eesti meistriliigaski osalevat poissi.” 
 
Kuigi käsipallikool sai viimati mulkidelt korraliku sauna, ei heida Porkveli püssi põõsasse. „Kohtumises 
Viljandiga kimbutas meid vähene mängupraktika,”  
analüüsis Porkveli. „Nüüd on eesmärk Tallas alistada. Lootsin selle aasta sees meeskonnaga korjati 
kaheksa punkti, kuid ka kuus silma on hea saavutus.” 
 
Tallase peatreener Toivo Järv ei kavatse pealinna rivaalile aga miskit niisama kinkida. „Meie viskevõim on 
käsipallikoolist suurem,” kommenteeris ta koosseise. „Pealegi vajame hädasti punkte. Kaotused 
Viljandile ja Tapale on olnud liiast, sest meie eesmärgiks on vähemalt neljas koht.” 
 
Kuigi Slastinovski oli Tapa vastu heas hoos, ei kiirusta Järv veel noormeest autahvlil teistest kõrgemale 
asetama. „Marko tegutses Tapaga mängus briljantselt,” kiitis ta siiski 18-aastast hoolealust. „Teisalt 
tuleb tunnistada, et ta realiseeris oma pealevisked pea sajaprotsendiliselt – sellist asja juhtub harva. 
Praegu on veel vara öelda, kas Markost saab liider võit mitte, sest ta on väga noor. Mulle pole see 
oluline, sest meil on liidriteta meeskond, kus igaüks rabab edu nimel. Matš Tapaga edastaski 
ärevusenoote, kuna Marko kõrval peavad ka ülejäänud mehed vajadusel vankrit vedama. Nende panus 
jäi toona paraku kesiseks.” 
 
EKL-i pressiteenistus 
 


