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Käsipallimeistrivõistlustel on vastamisi Põlva Serviti ja HC Kehra 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse järjekordne voor. Kohtuvad 
Tallinna KPK – Chocolate Boys, HC Tallas – Viljandi HC ja Põlva Serviti – HC 
Kehra. Mänguvaba on SK Tapa. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 12 (6-st mängust), 1. HC Kehra 12 (6), 3.  
Chocolate Boys 8 (6), 4. Tallinna KPK 4 (6), 5. Viljandi HC 2 (5), 6. HC Tallas 2 
(6), 7. SK Tapa 2 (7) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Mario Karuse (Põlva Serviti) 55, Dener Jaanimaa 
(Chocolate Boys) 50, Marko Slastinovski (HC Tallas) 45, Taavi Tibar (Viljandi HC) 
41, Marko Koks (Viljandi HC) 39, Martin Johannson (HC Kehra) 30, Risto Lepp (HC 
Kehra) 30, Erkki Maripuu (HC Tallas) 30, Roman Glinkin (HC Kehra) 29, Valdar 
Noodla (Chocolate Boys) 29, Tarmo Ulla (Chocolate 
Boys) 29 tabamust. 
 
18.11. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Chocolate Boys 
 
Tallinna Käsipallikool kaotas viimati võõrsil Põlva Servitile 25:43 ja Chocolate 
Boys purustas kodus 41:16 Tapa meeskonna. 
 
Kuigi šokolaadipoisid on vähemalt paberil favoriidid, ei kavatse 
käsipallikoolinoored oma kogenenud kolleegidele võitu niisama kinkida. „Tallinna 
meistrivõistlustel mängisime nendega avapoolaja viiki, lõpuks kaotasime viie 
väravaga,” meenutas Tallinna KPK peatreener Ahmed Porkveli. „Selge on see, et oma 
oskustelt on nad meist üle, kuid hävingut ei tohiks tulla.” 
 
Eelmises voorus pidi Käsipallikool tunnistama Serviti suurt ülekaalu, ent 
Porkveli meelest on põlvalased teistsuguse stiiliga kui Chocolate Boys. „Serviti 
mängurütm on šokolaadist kiireim,” arutles Porkveli. „Pealegi mängisime võõrsil 
ja me pole sellisel tasemel meeskond, kes suudaks pika reisi järel Servitile 
vastu hakata.” 
 
Mullu kõrgeimas seltskonnas viimase kohaga rahuldunud Käsipallikool on tänavu 
noppinud esimese kuue kohtumisega neli punkti, ent täitsa rahule Porkveli oma 
hoolealustega ei ole jäänud. „Hinges kripeldab eduseisust kaotatud mäng 
Tallasele,” meenutas ta. „Tahtsin avaringist kuute punkti, kuid poiste ülemeelik 
tegutsemine Tallasega maksis meile kätte.” 
 
Porkveli lisas veel, et meeskond on saanud üle vigastusest ning šokolaadipoiste 
vastu peaksid väljakule jooksma teiste seas ka Uku-Tanel Laast, Keijo Treu ja 
Imre Erik. 
 
„Meie lähme kahte punkti võtma,” põrutas Chocolate Boysi juhendaja Ain Pinnonen. 
„Kaotusekartust meil pole, ent Käsipallikooli ei tohi alahinnata, sest seal on 
noored ning vihased mängumehed.” 
 



Avaringis on Chocolate Boysil võitude kõrval tabelis kaks kaotust, mis tulid 
pearivaalidelt Servitilt ja Kehralt. Siiski usub Pinnonen, et hooaja käigus 
saavutatakse edu nendegi vastu. „Ega need mängud meie poolt lootusetud olnud,” 
rahustas Pinnonen poolehoidjaid. „Vastastel oli rohkem õnne ja nii nad need 
võidud noppisid. Et õnn meie õuele tuleks, peame kaitset tugevdama, väravavahtide 
tööd parandama ning oma võimalusi kindlamalt realiseerima.  
Igatahes vormikõver liigub meil ülespoole. Seda on ka vaja, sest varsti ootavad 
ees karikafinaalid Kehraga.” 
 
19.11. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Tallas – Viljandi HC 
 
Tallas pidi eelmises voorus vastase väljakul tunnistama Kehra 25:31 paremust, 
Viljandi oli aga mänguvaba. 
 
Tallas osales nädalavahetusel võõrsil Venemaal kahes euromängus Challenge Cupil, 
kus hävis 17:39 ja 20:39 sealsele SKIF-Krasnodarile. Eesti meistrivõistlustel 
pärast võidetud avamatši neli kohtumist järjepanu kaotanud Viljandi käis see-eest 
liigas viimati väljakul 5. novembril. Hiljem on osaletud karikasarja 
poolfinaalides, kus tuli tunnistada Chocolate Boysi paremust. 
 
„Poisid saabusid Venemaalt alles esmaspäeva õhtul, kuid küllap on nad 
kolmapäevaks taastunud,” loodab Tallase loots Toivo Järv. „Saime idanaabri juures 
kaks head matši ning see ongi tähtis mängurütmi jaoks, mis annab väljakul eelise 
eeskätt rünnakul.” 
 
Tallas on tänavu suutnud Kehraga heidelda numbriliselt võrdselt, kuid Järv neid 
mänge suure kella külge ei aseta. „Kehra üritab meid ikka teise ešeloniga murda,” 
lausus ta. „Nii kaua saamegi hakkama, ent kui kehralased põhikoosseisu platsile 
saadavad, jääme hätta.” 
 
Järv ennustas kohtumist Viljandiga raskeks. „Mulkidel on tugev kaitse,”  
alustas ta. „Nende alistamiseks peame ise ka kaitse korda saama.” 
 
Viljandi peatreener Lembit Nelke pole Tallase eurotegemisi hoolikalt jälginud, 
vaid keskendus enda meeskonnale. „Me ei saa loota sellele, et Tallas võib olla 
euromängudest väsinud,” tunnistas ta. „Peame omad punktid ise välja teenima. 
Lisaks on Tallas kahe hooaja vahel tugevnenud, ma ei oskagi kohe öelda, miks nad 
pole suutnud oma potentsiaali seni tulemusteks realiseerida.” 
 
Mullu neljanda koha saanud Viljandi on tänavu teeninud viie mänguga kaks punkti. 
„Tapa vastu tegutsesime hästi, kohtumises Käsipallikooliga vajusime ära,” 
meenutas Nelke. „Ülejäänud matšid on meil seni olnud suure kolmiku meeskondadega 
ja sealt oleks patt punkte nõuda.” 
 
19.11. (kell 19.10) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – HC Kehra 
 
Serviti sai viimati kodus kindlalt 43:25 jagu Tallinna Käsipallikoolist, Kehra 
oli samuti omal väljakul 31:25 üle Tallasest. 
 
Seni täiseduga jätkavad Serviti ja Kehra pole tänavu meistrivõistlustel veel 
kohtunud. Küll tehti Balti liigas septembris omavahel Põlvas viik, karikasarja 
poolfinaalis said kehralased kodus kümneväravalise võidu, ent Lõuna-Eestis oli 



seitsme tabamusega parem Serviti. Finaali Chocolate Boysi vastu pääses siiski 
Kehra. 
 
Viimatises omavahelises duellis jäi Serviti kodus seitsme tabamusega peale, ent 
põlvalaste juhendaja Kalmer Musting sellest kaugeleulatuvaid järeldusi ei tee. 
„Esimese karikamängu Kehra võitis kümnega ja arusaadavalt tulid nad 
korduskohtumisele vähem keskendunult,” arutles ta. „Meie aga polnud alla andud 
ning võitlesime. Seega tuli meile suur võit.” 
 
Musting on seadnud Servitile tänavuse hooaja eesmärgiks hästi esineda just Eesti 
liigas ning seetõttu võetakse eesseisvat mängu ülima tõsidusega. „Tähtis oleks 
minna uuele aastale vastu täiseduga,” tunnistas põlvalane. „Serviti ja Kehra 
puhul on tegemist võrdsete tiimidega, meile annab kolmapäeval eelise koduväljak. 
Jään rahule eeskätt siis, kui mehed pigistavad endast platsil välja kõik mis neil 
anda on. Kui kaotame napimate oskuste tõttu, siis kedagi ma süüdistada ei saa.” 
 
Serviti olukord on endiselt raske vigastuste tõttu. Nimelt on võib-olla hooaja 
lõpuni rivist väljas Riho-Bruno Bramanis, Priit Poks ja Kristjan Muuga. 
Detsembris toimuvateks Balti liiga matšideks oodatakse traumapausilt tagasi Raido 
Peedomaad. 
 
„Põlvas seitsme väravaga kaotatud karikamäng oli üks meie selle hooaja kehvemaid 
partiisid,” tunnistas Kehra loots Jüri Lepp. „Siiski on see ka arusaadav, sest 
avamängu kümneväravalise võiduga tagasime endale sisuliselt edasipääsu. Nüüdseks 
on see matš unustatud ja tablool särab taas seis 0:0.” 
 
Lepp meenutas, et nädalavahetusel seisab neil EHF-i karikasarjas võõrsil ees mäng 
Magdeburgiga, kuid Servitile antakse igal juhul lahing. „Meie tänavuseks 
eesmärgiks on meistritiitel,” lausus mullu hõbedaga leppinud Kehra pealik Lepp. 
„Aga kui nüüd peaksime kaotama, siis pole katki midagi.  
Kuna põhiturniir kellelegi tiitlit ei anna, siis on tähtis vormis olla kevadel 
medalimängude ajal.” 
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