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HC Kehra kohtub käsipallimeistrivõistlustel Chocolate Boysiga 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse sel nädalal järjekordne voor. 
Kohtuvad Tallinna KPK – SK Tapa, HC Kehra – Chocolate Boys ja Põlva Serviti – 
Viljandi HC. Mänguvaba on HC Tallas. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 24 (12-st mängust), 2. Chocolate Boys 20 (13), 3.  
Põlva Serviti 18 (13), 4. HC Tallas 10 (13), 5. Viljandi HC 8 (13), 6. SK Tapa 6 
(13), 7. Tallinna KPK 4 (13) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 117, Taavi Tibar (Viljandi 
HC) 89, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 87, Mario Karuse (Põlva Serviti) 87, 
Marko Slastinovski (HC Tallas) 87, Roman Glinkin (HC Kehra) 64, Martin Johannson 
(HC Kehra) 63, Erkki Maripuu (HC Tallas) 61, Uku-Tanel Laast (Tallinna KPK) 55, 
Valdar Noodla (Chocolate Boys) 52, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 52 tabamust. 
 
17.02. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – SK Tapa Omavahelised mängud. 
1. ring: 37:26; 2. ring: 26:27. 
 
Tallinna Käsipallikool kaotas eelmises voorus võõrsil 22:32 Viljandile ja Tapa 
kodus 27:30 Tallasele. Tallinna KPK on kaotanud viimased üheksa kohtumist ning 
langenud turniiritabelis viimaseks. Eelmine kord maitsti võidurõõmu oktoobri 
lõpus, kui omal väljakul purustati 37:26 just Tapa.  
Eelviimasel kohal olevad tapalased on aga viimasest neljast mängust võitnud kaks 
ja kaotanud samuti kaks. 
 
Kui Tallinna KPK jääb nüüd Tapale alla, siis kaob meeskonnal reaalne lootus jõuda 
play-offi kuue parema hulka. „Seitsmes koht mind eriti nukraks ei teegi,“ lausus 
Käsipallikooli peatreener Ahmed Porkveli. „Meie koosseis on noor ning A- ja B-
vanuseklassi meistrivõistlustel oleme hetkel kahe parema seas. Minu jaoks ongi 
esmatähtis noorte meeste areng.“ 
 
Siiski ihkab Porkveli kaotustejadale punkti panna. „Üritame ikka võita, kuid 
paraku pole me saanud nädal aega trenni teha,“ tutvustas Porkveli hetkeseisu. 
„Viljandiga mängus oli Sten Toomla tõbine ja paremakäelistel kehv päev. 
Loodetavasti on seekord kõik terved ning suudavad hea partii esitada. Paraku 
noortel kulgevad mängud tõusude ja mõõnadega.“ 
 
Tabeliseisu proovib parandada ka Tapa. „Võidu peale lähevad välja mõlemad 
meeskonnad, kuid edu saavutab see, kes seda rohkem tahab,“ jäi Tapa juhendaja 
Elmu Koppelmann enne kohtumist Käsipallikooliga diplomaatiliseks. „Meie olukorra 
teeb raskemaks asjaolu, et mitmed mängijad on ikka väiksemate vigastustega 
kimpus. Täiskoosseisu me kokku ei saa ning raske on anda hinnangut paranenud 
mängijate vormile.“ 
 
Koppelmanni sõnul otsustasidki need tegurid kaotuse Tallasele. „Veel kaheksa 
minutit enne lõppu olime võidus kinni,“ lausus Koppelmann. „Siid said meile 
saatuslikuks vigastused, nõrk füüsis, lühike pink ja Tallase suurem tahe.“ 



 
18.02. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Chocolate Boys Omavahelised 
mängud. 1. ring: 35:32; 2. ring: 29:28. 
 
Tänavu ainsana täiseduga jätkav Kehra oli viimati mänguvaba, Chocolate Boys sai 
kodus 30:22 jagu Põlva Servitist. Kui Kehra alistab järelejäänud kohtumistes 
tagumise neliku meeskonnad, võib valitsev Eesti karikavõitja otsustavas kolmandas 
ringis kaotada oma peakonkurentidele Chocolate Boysile ja Servitile, kuid tuleb 
ikka põhiturniiri võitjaks. Kuna Chocolate Boys sai eelmises voorus jagu 
Servitist, siis saavad just nemad suure tõenäosusega põhiturniiril Kehra järel 
teise ning Serviti kolmanda koha. 
 
„Mäng pole tõesti eriti kaalukas, kuid kodupubliku ees anname endast alati 
parima,“ tõstis Kehra loots Jüri Lepp hoolealuste võitlusvaimu. „Kindlasti saab 
meil raske olema, sest Risto Lepp taastub vigastusest ja Olev Eensalule teeb häda 
valutav selg.“ 
 
Jüri Lepa rõõmuks on tema käsutuses taas põhipommitaja Janar Mägi. „Janar oli 
kaks kuud traumaga eemal,“ meenutas loots. „Viimati Balti liigas Riihimäki Cocksi 
vastu ta mängis, kuid polnud füüsiliselt veel parimas konditsioonis. Seetõttu 
kasutasime teda kaitses vähem.“ 
 
Chocolate Boysi peatreener Ain Pinnonen Kehrale kingitust teha ei kavatse. 
„Tabeliseis on suhteliselt selge, kuid peakonkurente on alati hea võita,“ 
häälestas Pinnonen mehi võitluseks. „Meistrivõistlustel oleme Kehrale kaks korda 
kaotanud, kuid Balti liigas alistasime nad kindlalt.“ 
 
Pinnonen tõi välja ka põhjused, miks Kehra on neile tänavu raske vastane olnud. 
„Me pole suutnud nende puurilukku Marius Aleksejevit üle mängida,“ tunnistas 
Pinnonen. „Samuti on õnnest vajaka jäänud.“ 
 
Pinnonen meenutas eelmise vooru 30:22 võitu Serviti üle, mis kindlustas neile 
siuliselt põhiturniiri teise koha. „Põlva read on praegu hõredad,“ viitas 
Pinnonen vastase kitsaskohale. „Saime küll suure võidu, ent oma parima tasemeni 
veel ei küündinud.“ 
 
18.02. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Viljandi HC Omavahelised 
mängud. 1. ring: 34:22; 2. ring: 30:23. 
 
Tiitlikaitsja Põlva Serviti kaotas eelmises voorus võõrsil 22:30 Chocolate 
Boysile ja Viljandi oli omal väljakul 32:22 parem Tallinna Käsipallikoolist. 
 
Viimasest seitsmest mängust kolm võitnud ja neli kaotanud Serviti peab 
põhiturniiril rahulduma ilmselt kolmanda kohaga, viiendal kohal olev Viljandi 
lõpetas eelmises voorus aga nelja mängu pikkuse kaotustejada. 
 
Kuigi keegi pole alates hooajast 2004/2005 suutnud suure kolmiku meeskondadelt 
Kehralt, Chocolate Boysilt ja Servitilt punktigi võtta, oli Viljandi 1. 
veebruaril lähedal üllatusele, kui kaotas võõrsil Kehrale võrdse mängu vaid 
29:31. 
 



„Olen alati rääkinud, et Viljandi on kõigile ohtlik vastane,“ manitses Serviti 
juhendaja Kalmer Musting omasid valvsusele. „Viljandi on hetkel tõusuteel. 
Kindlasti on siin oma osa sellel, et neil pole kuigi palju matše olnud. Meeskond 
on treeninud ja see tõstab mänguisu. Eriti head on olnud Marko Koks ja Taavi 
Tibar ning hiljuti olime raskustes nende väravavahi Aleksander Tundi 
ületamisega.“ 
 
Pärast kaotust Chocolate Boysile on Musting leppinud põhiturniiri kolmanda 
kohaga. „Jääme seekord ilmselt kolmandaks ja alustame medalimänge 
veerandfinalist,“ sõnas Musting. „Peame nüüd oma rivid play-offiks mobiliseerima. 
Muredest pole me vabad ka seekord, sest hüppeliigest raviv Mario Karuse Viljandi 
vastu ei mängi.“ 
 
Viljandi esitas veebruari alguses Kehra vastu küll sisuka partii, ent mulkide 
loots Lembit Nelke sellest eufooriasse ei sattunud. „Kehral on suurest kolmikust 
kõige lühem pink ja seetõttu nad nõrgemate vastu suurt skoori taga ei aja,“ 
lausus realist Nelke. „Tõsi, seekord oli meil šanss, sest lõpu eel üheväravalises 
kaotusseisus viskas Ott Varik palli kahjuks posti. Samas oli siiski näha, et nad 
võtsid mängu kergemalt kui meie.“ 
 
Nelke teatas ka, et Serviti vastu peavad viljandlased läbi ajama Kristjan 
Koovitita, keda muidu oleks ta kasutanud põhijoonemängijana. „Vigastusi on 
veelgi, kuid kurta pole mõtet,“ tõdes Nelke. „Anname endale aru, et Serviti 
pingipoiss on rohkem treenitud kui meie koosseis. Seetõttu pole imet mõtet 
oodata.“ 
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