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Käsipalliliigas võivad selguda kõik poolfinalistid 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel jätkatakse kolmapäeval kahe võiduni peetavate veerandfinaalidega, 
kus on vastamisi Tallinna KPK – Põlva Serviti (seeria seis 0:1) ja Viljandi HC – HC Tallas (1:0). 
 
Otse poolfinaali pääsesid põhiturniiri kaks paremat meeskonda HC Kehra ning Chocolate Boys. Kehra ootab 
endale vastast paarist HC Tallas – Viljandi HC ja Chocolate Boys seeriast Põlva Serviti – Tallinna KPK. 
 
Väravaküttide edetabel kokku: Marko Koks (Viljandi HC) 171, Taavi Tibar (Viljandi HC) 131, Marko Slastinovski 
(HC Tallas) 118, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 108, Martin Johannson (HC Kehra) 100, Roman Glinkin (HC 
Kehra) 92, Mario Karuse (Põlva Serviti) 90, Erkki Maripuu (HC Tallas) 79, Maksim Butenko (Põlva Serviti) 78, 
Valdar Noodla (Chocolate Boys) 77, Tarmo Ulla (Chocolate Boys) 76, Kristjan Muuga (Põlva Serviti) 75 
tabamust. 
 
Play-offi väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 19, Marko Slastinovski (HC Tallas) 10, Maksim 
Butenko (Põlva Serviti) 9, Raul Golubkov (HC Tallas) 8, Sten Toomla (Tallinna KPK) 8, Andres Koger (Tallinna 
KPK) 6, Kristjan Lind (HC Tallas) 6, Kristjan Muuga (Põlva Serviti) 6, Raido Peedomaa (Põlva Serviti) 6, Ott Varik 
(Viljandi HC) 6 tabamust. 
 
Põhiturniiri väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 152, Taavi Tibar (Viljandi HC) 126, Dener 
Jaanimaa (Chocolate Boys) 108, Marko Slastinovski (HC Tallas) 108, Martin Johannson (HC Kehra) 100, Roman 
Glinkin (HC Kehra) 92, Mario Karuse (Põlva Serviti) 88, Erkki Maripuu (HC Tallas) 78, Valdar Noodla (Chocolate 
Boys) 77, Tarmo Ulla (Chocolate Boys) 76 tabamust. 
 
Põhiturniiri lõpptabel 18. vooru järel: 1. HC Kehra 34, 2. Chocolate Boys 28, 3. Põlva Serviti 28, 4. HC Tallas 13, 
5. Viljandi HC 11, 6. Tallinna KPK 6, 7. SK Tapa 6 punkti. 
 
22.04. (kell 17.30) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Põlva Serviti (0:1) Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. 
ring: 26:38; 2. ring: 25:43; 3. ring:  
24:45. 1. veerandfinaal: 28:44. 
 
Serviti on tänavu saanud Käsipallikoolist jagu minimaalselt 12 väravaga ja pealinlaste peatreener Ahmed 
Porkveli ei oota seegi kord imet. „Poisid peavad Servitit favoriidiks ning lähevad juba väljakule lööduna,“ 
kirjeldas Porkveli olukorda. „Kuna paljud meie mängijad on seotud esiliiga play-offi ja noorte liigadega, siis 
jõuvarusid enam ei jätku. Pealegi on meil oma nooruse tõttu esiliigas suurem edulootus ja nii keskenduvad 
poisid neile lahingutele rohkem.“ 
 
Serviti juhendaja Kalmer Musting pole edust eufooriasse sattunud. „Käsipallikoolil on võimekust rohkem, kui 
nad seda avanud on,“ mõtiskles ta. „Kergelt neid võtta ei tohi, sest meid ootab ees pikk reis Tallinnasse ning 
mäng algab harjumatult vara ehk 17.30. Play-offis ei saa ennast enam üldse lõdvaks lasta, kuna see võib 
hiljem valusalt kätte maksta.  
Praegu ongi mul hea võimalus meeste võimekust hinnata, et edasiseks plaane teha. Seetõttu ootan kõigilt 
maksimaalset pingutust.“ 
 
22.04. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – HC Tallas (1:0) Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. 
ring: 30:22; 2. ring: 26:27; 3. ring:  



28:28. 1. veerandfinaal: 7 m visetega 39:38 (35:35, 29:29, 24:24). 
 
Tallas ja Viljandi tegid esimeses veerandfinaalis Eesti käsipalliajalugu, sest võitja selgitamiseks läks vaja 7-
meetri karistusviskeid. Pikema kõrre tõmbas võõrsil mänginud Viljandi, kes võib nüüd kindlustada koha nelja 
parema hulgas. Dramaatilist avamatši hindasid mõlema meeskonna peatreenerid kui ühest suust. 
„Karistusvisked on nagu loterii, ent mitte ainult,“ tõdesid Tallase juhendaja Toivo Järv ja Viljandi loots Lembit 
Nelke. „Lisaks õnnele saab sel puhul määravaks füüsiline ettevalmistus, väravavahi keskendumine ning üldine 
treenitus.“ 
 
Eelolevaks mänguks veeretas seni Tallast soosikuks pidanud Järv favoriidikoorma juba Viljandi õlule. „Meie 
jaoks on nädalane paus olnud pikk praadimine,“ kirjeldas Järv lähiminevikku. „Siiski pole aeg piisavalt kiiresti 
lennanud – Erkki Maripuu vorm on tänu hiljutisele vigastusele kehv ning see vajutab kogu meeskonna 
mängule pitseri.“ 
 
Avakohtumises kerkis Viljandi kangelaseks Marko Koks, kes viskas koguni 19 väravat. „Seni pole me teda 
personaalselt katnud, kuid ehk tuleb veel tänavu talle ka taoline au osutuda. Kui mees on sellises hoos nagu 
praegu, siis äkki peaks koondisegi juhid talle tähelepanu pöörama hakkama,“ filosofeeris Järv. „Koks viskas 
meile palju väravaid lisaajal, ent ma ei pea seda kaotuse peapõhjuseks. Olime ju mitmel korral paari-kolme 
väravaga peal, kuid loovutasime edu. See näitab meie vajakajäämisi treenituses.“ 
 
Nelke polnud Koksi kiitmisega kitsi. „Ta viskas palju väravaid ning juhtis hästi mängu,“ rõõmustas Nelke. 
„Kahjuks oli meie tegevus üldiselt heitlik ja krobeline. Nüüd peame tegutsema kindlamalt, ent võitjat 
ennustada ma ei oska. Muidugi tahaks pingest vabaneda ning poolfinaali pääseda.“ 
 
Nelke lisas, et viljandlaste mängukoormus on viimasel ajal olnud suur. „A- vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel 
jäi meil tiitlist puudu üks värav, konkurentsis püsime ka esiliigas,“ rehkendas ta. „Mehed on väsinud, kuid alla 
me ei anna.“ 
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