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HC Kehra kohtub käsipallimeistrivõistlustel Chocolate Boysiga 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse sel nädalal järjekordne voor. Kohtuvad Chocolate Boys 
– HC Kehra, SK Tapa – Tallinna KPK ja Viljandi HC – Põlva Serviti. Mänguvaba on HC Tallas. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 18 (9-st mängust), 2. Chocolate Boys 16 (10), 3.  
Põlva Serviti 16 (10), 4. Viljandi HC 6 (9), 5. HC Tallas 6 (11), 6. SK Tapa 
4 (11), 7. Tallinna KPK 4 (10) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 78, Mario Karuse (Põlva Serviti) 74, Marko 
Koks (Viljandi HC) 74, Marko Slastinovski (HC 
Tallas) 74, Taavi Tibar (Viljandi HC) 66, Erkki Maripuu (HC Tallas) 57, Martin Johannson (HC Kehra) 47, 
Roman Glinkin (HC Kehra) 45, Valdar Noodla (Chocolate Boys) 42, Kristjan Järv (HC Tallas) 41, Kaspar 
Lees (SK Tapa) 41, Tarmo Ulla (Chocolate Boys) 41 tabamust. 
 
20.01. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – HC Kehra Omavahelised mängud. 1. ring: 
32:35. 
 
Chocolate Boys sai eelmises voorus võõrsil 35:26 jagu Tallasest ja Kehra samuti vastase väljakul 40:24 
Tallinna Käsipallikoolist. 
 
Chocolate Boys on olnud viimasel ajal heas hoos, sest aasta alguses alistati Eesti meistrivõistlustel Põlva 
Serviti ning nädalavahetusel saadi Balti liigas kolmest mängust kolm võitu. „Vahespurt on oluline, sest 
muidu võime kõrgetest kohtadest suu puhtaks pühkida,” lausus Chocolate Boysi peatreener Ain 
Pinnonen. „Kuigi võidud tulevad, pole me kindlasti hetkel oma parimas vormis, see peab saabuma 
kevadel medalimängude ajal.” 
 
Chocolate Boys kohtub sel nädalal Kehraga kaks korda, kuna reedel ollakse samuti Kiilis vastamisi Balti 
liiga raames. „Praegu keskendume Eesti meistrivõistlustele, sest kaotuse korral pole meil lootust 
põhiturniiri võita,” rehkendas Pinnonen ja analüüsis viimaseid matše: „need võidud näitasid, et meil on 
vaimset sisu ja oma osa etendas ka pikk pink. Praegu tunneme ennast kindlalt, seega pole virisemiseks 
põhjust. Kindlasti ei suuda me koguaeg sellises hoos olla. Mingil hetkel võtame aja maha ning laome 
enne kõige olulisemaid mänge veel üldfüüsilist alusmüüri.” 
 
Kehra juhendaja Jüri Lepp ei hakka eelseisva kohtumise tähtsust üle hindama. „Kui nüüd võidame, siis 
rebime konkurentidelt eest,” luges Lepp tabeliseisu. „Oleme hoolega treeninud ja kõik mehed on heas 
hoos. Oleme Chocolate Boysi ennegi võitnud, nüüd peame mõtlema, kuidas seda seekord teha.” 
 
Lepp lisas veel, et šokolaadipoiste vastu ei saa väljakule joosta viskekahur Janar Mägi, kes taastub 
endiselt vigastusest. Lepp loodab mehe panusele kevadel medalimängudes, ega hakka uue traumaga 
talvel riskima. 
 
20.01. (kell 19.00) Tapa Spordihoone: SK Tapa – Tallinna KPK Omavahelised mängud. 1. ring: 26:37. 
 



Tapa pidi viimati tunnistama võõrsil tiitlikaitsja Põlva Serviti 22:29 paremust, Tallinna Käsipallikool 
kapituleerus aga kodus liidri Kehra ees 24:40. 
 
Tänavuses esimeses omavahelises kohtumises purustas Tallinna Käsipallikool omal väljakul Tapa 
meeskonna 37:26, ent siis pidid virulased läbi ajama nõrgendatud koosseisuga, kuna mõned mängijad 
viibisid reisil välismaal. „Vastane ei üllatanud toona millegi erilisega, pigem ei suutnud meie võistkond 
ennast selles koosseisus avada,” tunnistas Tapa loots Elmu Koppelmann. „Loodan, et kõik kes viibivad 
seekord Eestis, tulevad mängule.” 
 
Tallinna Käsipallikool koosneb noortest mängumeestest, kuid mõni neist on saanud karastuse juba piiri 
taga. Nimelt viibis Sten Toomla sügisel Kreekas, kus sai A.S.E. Doukasega ka Meistrite liiga kogemuse. 
„Käsipallikool on noortest meestest koosnev võistkond ehk võib öelda, et tegemist on Tallinna 
noortekoondisega,” arutles Kopplemann. „Sellest võib välja lugeda nii tugevused kui nõrkused. Käisin ka 
Kreekast naasnud Toomlat vaatamas ja tuleb tunnistada, et ta annab Käsipallikooli võistkonnale 
ründejõudu juurde. Tal on jooksusamm läinud Kreekas paremaks ning visked teravamaks.” 
 
Tapal on tänavu turniiritabelis kaks võitu, mis mõlemad saadud omal väljakul. „Kodus mängivad poisid 
hingestatult ning meie arvukas fänniarmee on küllalt häälekas,” põhjendas Koppelmann meeskonna edu 
koduplatsil. „Ma arvan, et peale Põlva fännide on Tapa pealtvaatajate arv kogu liigas üks suurim. Ma ei 
saa aga aru nendest võistkondadest, kellel toetajaid napib. On ju mõnel Eesti tippvõistkonnal ühe käe 
sõrmede peal kokkuloetavad pealtvaatajate arvud. Sport, sealhulgas käsipall, on kultuuri osa ning 
mõeldud rahvale, mitte tagatubades nokitsemiseks.” 
 
Tallinna Käsipallikooli peatreener Ahmed Porkveli ootab seegi kord oma hoolealuste võitu Tapa üle. 
„Meie tagamängijad Toomla, Owe-Martti Lemsalu ja Uku-Tanel Laast peaksid Tapa sama positsiooni 
meestest üle olema,” analüüsis Porkveli. „Esimeses mängus tegime neile ära kiirrünnakutega, kuid kuna 
noorte meeste puhul esineb palju kõikumisi, siis ei oska öelda, milliseks matš seekord kujuneda võib.” 
 
Lisaks Koppelmannile on Toomla arengut näinud ka Porkveli. „Toomla on Kreekas jõudsalt edasi läinud,” 
ei varjanud Porkveli enda rahuolu. „Seda eeskätt oma suhtumisega käsipalli. Loodetavasti on ta eeskuju 
nüüd teistelegi nakkav.” 
 
21.01. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Põlva Serviti Omavahelised mängud. 1. ring: 22:34. 
 
Eelmises voorus puhanud Viljandile on eesseisev kohtumine sellel aastal esimene, Serviti aga oli nädal 
aega tagasi kodus 29:22 üle Tapast. 
 
Pikalt puhata saanud Viljandile on mõõduvõtt Servitiga selle aasta avalöögiks Eesti meistrivõistlustel. 
„Detsembris käisime turniiril Leedus, hiljem pühendusime treenimisele,” tutvustas Viljandi juhendaja 
Lembit Nelke meeskonna tegemisi. „Serviti mäng võib praegu rabe olla, ent see meile mingit edulootust 
küll ei anna.” 
 
Nelke sõnul pole vahet, kas pärast pikka pausi tuleb esimesena kohtuda tugeva või nõrga vastasega. 
„Proffidele see võib-olla loeb, kuid meie oleme amatöörid,” filosofeeris ta. „Laseme ennast nüüd Servitil 
lihtsalt käima lükata.” 
 
Serviti loots Kalmer Musting eesseisvat matši kergeks ei pea. „Meil on viimasel ajal olnud tihe graafik, 
pealegi oleme palju mänginud võõrsil,”  



vaatas Musting kalendrisse. „Kaotusi tuleb järjest, lisaks pole vigastuspausilt naasnud mehed veel 
koostööd käima saanud. Viljandi on kaitses kõva ja vähemalt praeguse vormi juures me neid alahinnata 
ei tohi.” 
 
Musting pole sel hooajal rahul mängugraafiku koostajate tööga. „Balti liigas pidasime kõik kümme 
kohtumist võõrsil ühe jutiga, nüüd ootab seitse matši kodus,” lausus ta. „Turniiritabelit vaadates on meil 
aga lootused finaalturniirile jõudmiseks sisuliselt kadunud, seega pole enam koduväljakueelisest kasu.” 
 
Musting lisas, et nädalavahetusel toimunud Balti liigal sai kerge hüppeliigese trauma Mario Karuse, kuid 
mees on siiski Viljandi vastu rivis. 
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