
Eesti Käsipalliliit 
Pressiteade 
24.03.2009 
 
Käsipalliliiga naaseb koondisepausilt 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse sel nädalal järjekordne voor. 
Kohtuvad Chocolate Boys – Viljandi HC, Põlva Serviti – HC Tallas ja HC Kehra – SK 
Tapa. Mänguvaba on Tallinna KPK. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 30 (16-st mängust), 2. Chocolate Boys 24 (16), 3.  
Põlva Serviti 24 (16), 4. HC Tallas 13 (16), 5. Viljandi HC 11 (17), 6.  
Tallinna KPK 6 (17), 7. SK Tapa 6 (16) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 146, Taavi Tibar (Viljandi 
HC) 117, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 103, Marko Slastinovski (HC Tallas) 99, 
Martin Johannson (HC Kehra) 92, Mario Karuse (Põlva Serviti) 87, Roman Glinkin 
(HC Kehra) 82, Erkki Maripuu (HC Tallas) 73, Tarmo Ulla (Chocolate 
Boys) 68, Valdar Noodla (Chocolate Boys) 65 tabamust. 
 
24.03. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Viljandi HC 
Omavahelised mängud. 1. ring: 39:25; 2. ring: 38:24. 
 
Chocolate Boys purustas eelmises voorus kodusaalis 37:27 Tallase ja Viljandi 
samuti omal väljakul 29:19 Tapa meeskonna. 
 
Šokolaadipoisid peavad põhiturniiri teise koha kindlustamiseks kahes viimases 
voorus alistama tabeli teise poolde kuuluvad Viljandi ja Tapa.  
Mulgid võivad tabelis koha võrra kerkida neljandaks, kuid selleks tuleb jagu 
saada Chocolate Boysist ning loota Tallase ebaedule matšides Serviti ja Kehraga. 
 
Kuigi Chocolate Boysi põhimängijad said eelmisel nädalal koormuse koondises, ei 
näe meeskonna peatreener Ain Pinnonen selles probleemi. „Koondisega käis meilt 
Islandil kolm meest, ülejäänud 11 olid kodus,“ rehkendas ta. „Me oleme suutnud 
meeskonna komplekteerida võrdse, seega pole mängijate tasemevahed kuigi suured.“ 
 
Pinnonen ei luba Viljandile allahindlust teha. „Me vajame võitu, et kindlustada 
teine positsioon,“ arvutas Pinnonen. „Teine koht on oluline, sest siis saame 
poolfinaaliks koduväljakueelise. Nelja hulgas aga kohtume ilmselt tiitlikaitsja 
Servitiga.“ 
 
Viljandi juhendaja Lembit Nelke peab favoriidiks väljakuperemehi. „Meie 
tasemevahe Chocolate Boysiga on praegu piisavalt suur,“ nentis Nelke. „Tegemist 
on nii öelda kohustusliku kohtumisega, kus üritame endast maksimumi välja 
pigistada.“ 
 
Nelke lisas, et koondise kogunemisest tingitud mängupausi ajal valmistusid 
viljandlased järelejäänud matšideks harjumuspäraselt. „Tegime trenni nagu 
tavaliselt,“ lausus Nelke. „Otseselt me veerandfinaalile veel ei mõtle, sest 
sinna on aega ligi kuu. Võtame mängu korraga ja õnneks on praegu kõik mehed 
rivis.“ 
 



25.03. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – HC Tallas Omavahelised mängud. 
1. ring: 37:21; 2. ring: 27:24. 
 
Tiitlikaitsja Serviti oli viimati mänguvaba, Tallas pidi aga võõrsil tunnistama 
Chocolate Boysi 27:37 paremust. 
 
Servitil on võimalus põhiturniiri teine koht saavutada, kui ise alistatakse 
Tallas ja Tallinna Käsipallikool ning Chocolate Boys komistab. Tallas on 
sisuliselt taganud neljanda koha, neid võib positsiooni võrra kukutada ainult 
Chocolate Boysiga mängiv Viljandi. 
 
Ka Eesti koondist vedav Serviti loots Kalmer Musting tabeliseisul end segada ei 
lase. „Võtame Tallast tõsiselt, pealegi peame kodupubliku silme all andma endast 
kõik,“ sisendas Musting hoolealustesse võitlusvaimu. „Koondisemehed saavad nüüd 
suurema koormuse ja see pole tänavu esimene kord. Tuleval hooajal peaksid 
alajuhid kalendrit pisut reguleerima.“ 
 
Kuna Servitil pole erilist lootust kolmandast kohast kõrgemale tõusta, vaatab 
Musting tulevikku. „Valmistume juba medalimängudeks,“ ei varjanud ta. „Praegu ei 
saa millegi üle kurta, ka mängijad on terved.“ 
 
Tallase peatreener Toivo Järv loodab, et koondise pikk reis Islandile on jätnud 
Serviti meestele oma jälje. „Mingi võimaluse see meile annab, kuid mitte eriti 
suure,“ jäi Järv realistiks. „Tahaks Põlvas näidata oma viimase aja normaalset 
taset, sest seal on alati mängudel palju publikut. Ei tahaks ju fännide ees 
narriks jääda.“ 
 
Sarnaselt teistele, mõtleb ka Järv juba play-offile. „Teeme trenni eesmärgiga, et 
paari nädala pärast heas hoos olla,“ kirjeldas ta. „Praegu saan loota viimasel 
ajal edu toonud tuumikule.“ 
 
25.03. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – SK Tapa Omavahelised mängud. 1. 
ring: 40:26; 2. ring: 33:27. 
 
Kehra nuhtles eelmises voorus kodus 42:22 Tallinna Käsipallikooli, Tapa jäi aga 
vastase väljakul 19:29 alla Viljandile. 
 
Kehra on taganud endale põhiturniiri esikoha, viimasel kohal olev Tapa peab võtma 
vähemalt punkti Kehralt või Chocolate Boysilt ja lootma, et Käsipallikool 
kapituleerub Serviti ees. Muidu pääseb viimase ehk kuuendana veerandfinaali 
Käsipallikool. 
 
Kehra juhendaja Jüri Lepp teab, et osad tema hoolealused on saanud koondisega 
piisavalt suure koormuse, kuid see teda ei heiduta. „Islandil toimus vaid üks 
mäng, mitte turniir,“ ei usu Lepp meeste väsimusse. „Seega kasutame Tapa vastu 
oma kõiki paremaid pallureid. Lisaks ei kimbuta meid praegu ka vigastused või 
haigused.“ 
 
Paar vooru tagasi põhiturniiri võidu kindlustanud Kehral pole viimasel ajal 
pingelisi matše olnud. Seega oleks nad justkui ise süüdi, et märts neile 
ebahuvitavaks kujunes. „Oleksime hooaja alguses pidanud kellelegi kaotama, et 



pinget säilitada,“ naljatles Lepp. „Vaatamata kõigele anname Tapa vastu endast 
parima. Mängime ju kodus ja fännidele ei tohi pettumust valmistada.“ 
 
Tapa pääs veerandfinaali sõltus suuresti eelmise vooru duellist Viljandis, kus 
pärast 7:9 kaotatud poolaega jäädi väljakuperemeestele alla suurelt 19:29. „Meie 
esinemisele avaldasid mõju meid kogu hooaja jälitanud vigastused, vilets 
füüsiline vastupidavus ning see, et vahetusmängijad ei suuda veel vankrit 
vedada,“ loetles Tapa loots Elmu Koppelmann kaotuse põhjuseid. „Kodus oleksime 
neile paremini vastu saanud.“ 
 
Enne matši liidri Kehraga Koppelmann eriti lootusrikkas ei ole. „Teoreetiliselt 
on kõik võimalik, kuid praktikas nende vastu saamine nii lihtne ei ole,“ 
filosofeeris ta. „Kehra ilmselt võtabki meid algul kergemini aga vajalikul hetkel 
panevad nad sisse järgmise käigu, millele meil ei ole midagi vastu seada.“ 
 
Kogu hooaja traumadega kembelnud Tapa read on hõrenenud veelgi. „Nüüd sai 
vigastada Ingvar Volkov, tervenenud pole samal ajal keegi,“ ohkas Koppelmann. 
„Hea, et meistrivõistlustele sai rohkelt mängijad üles antud, ka neid kelle 
oskused ei ole veel vajalikul tasemel. Muidu peaksin ise juba platsile jooksma.“ 
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