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HC Kehra sillutab käsipallimeistrivõistlustel teed põhiturniiri võidule 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse sel nädalal järjekordne voor. 
Kohtuvad Chocolate Boys – Tallinna KPK, Viljandi HC – HC Tallas ja HC Kehra – 
Põlva Serviti. Mänguvaba on SK Tapa. Lisaks on 1. veebruaril vahelejäänud mängus 
vastamisi HC Kehra – Viljandi HC. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 20 (10-st mängust), 2. Põlva Serviti 18 (11), 2.  
Chocolate Boys 16 (11), 4. Viljandi HC 6 (10), 5. HC Tallas 6 (11), 6. SK Tapa 6 
(12), 7. Tallinna KPK 4 (11) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 83, Mario Karuse (Põlva 
Serviti) 83, Marko Koks (Viljandi HC) 83, Taavi Tibar (Viljandi HC) 75, Marko 
Slastinovski (HC Tallas) 74, Erkki Maripuu (HC Tallas) 57, Martin Johannson (HC 
Kehra) 53, Roman Glinkin (HC Kehra) 50, Uku-Tanel Laast (Tallinna KPK) 45, Valdar 
Noodla (Chocolate Boys) 45 tabamust. 
 
27.01. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Tallinna KPK 
Omavahelised mängud. 1. ring: 40:27. 
 
Chocolate Boys kaotas eelmises voorus kodus 28:29 Kehrale ja omab nüüd vaid 
teoreetilisi võimalusi põhiturniiri võiduks. Tallinna Käsipallikool jäi samal 
ajal võõrsil 26:27 alla Tapale. 
Kui Eesti meistrivõistlustel kaotasid šokolaadipoisid Kehrale napilt, siis paar 
päeva hiljem Balti liigas võeti 39:22 revanš. „Eesti meistrivõistluste mängus 
tegime liialt palju pallikaotusi, teisel poolajal ei suutnud me ületada nende 
väravavahti Marius Aleksejevit ja vahepealne mõõn tõi Kehrale 8:0 vahespurdi,” 
loetles Chocolate Boysi peatreener Ain Pinnonen üles kaotuse põhjused. „Balti 
liigas ei saanud see-eest Kehra üldse jalgu alla.” 
 
Kuigi avaringis nuhtlesid šokolaadipoisid Käsipallikooli 40:27, kiitis Pinnonen 
konkurenti. „Hooaja alguses jätsid nad hea mulje, nüüd pole neid ammu mängimas 
näinud,” meenutas ta. „Kindlasti alahinnata me vastast ei tohi, kuigi meil on 
nüüd põhiturniiri esikoht sisuliselt käest libisenud.  
Mänguaega saavad ka edaspidi kõik mehed, sest ma loodan kogu meeskonnale.  
Varumeesteks ma kedagi ei nimeta, kuna kõigi panus on oluline.” 
 
Pinnonen lisas, et hetkel vaevleb hüppeliigese vigastuse küüsis Sten-Eerik Lepp 
ning Rain Murrile teeb häda pöial. 
 
Viimati saadud napp kaotus Tapalt jääb Käsipallikooli juhendajat Ahmed Porkvelit 
pikaks ajaks kummitama. „Veerand tundi enne mängu lõppu olime kahe tabamusega 
peal, kuid siis ei suutnud kaheminutilise ülekaalu ajal väravat visata,” meenutas 
Porkveli. „Loovutasime initsiatiivi, lisaks tegi Tapa kaks ebasportlikku viga. 
Õnneks jäid meie mehed nende võtete järel terveks.” 
 
Kuna Chocolate Boys on Käsipallikoolist klassi võrra parem, siis Porkveli edule 
ei looda. „Nädalavahetusel oli meie poistel mitu rasket A-vanuseklassi mängu,” 



tõdes ta. „Seega võib noori kimbutada väsimus. Lisaks läks meie põhijõud Sten 
Toomla testimisele Rootsi esiliiga tippude hulka kuuluvasse HK Malmösse.” 
 
28.01. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – HC Tallas Omavahelised 
mängud. 1. ring: 30:22. 
 
Selle aasta esimese mängu pidanud Viljandi kaotas eelmisel nädalal kodus 23:30 
tiitlikaitsjale Põlva Servitile, Tallas oli vaba. 
 
„Mängupilt Serviti vastu oli heitlik, kuid jäin meeskonnaga rahule,”  
analüüsis Viljandi loots Lembit Nelke. „Olime veel teisel poolajal mingil hetkel 
taga vaid kahe tabamusega, ent objektiivselt hinnates me siiski kordagi 
võidulõhna nuusutada ei saanud.” 
 
Tallasega matš tuleb Nelke meelest raske, sest tallinlased on neile viimastel 
aastatel üheks peakonkurendiks olnud. „Meil on tiimis palju A- klassi noori, kes 
nädalavahetusel oma vanuserühma meistrivõistlustel osalesid,” lausus Nelke. „Nüüd 
ei teagi, kuidas nad sellest taastunud on.” 
 
Tallase peatreener Toivo Järv aga kurdab vähese mängupraktika üle. „Kuu aja 
jooksul on meil olnud vaid üks kohtumine, mis juba ununenud,” tunnistas Järv. 
„Meeskond on vahepeal ainult treeningutel käinud, kus olen poistele üritanud 
õpetada praegu maailmas kasutatavat mängustiili. Mehed igatahes arenevad. Seda 
näitab ka see, et viimati suutsime Chocolate Boysi vastu seisu kaua võrdse hoida. 
Vanasti rullisid favoriidid meist esimese veerandtunniga üle.” 
 
Järv teab, et eesseisev duell mulkidega on ülimalt oluline. „Selle võiduga astub 
üks meeskondadest suure sammu lähemale neljandale kohale,” ennustas Järv. 
„Võtmesõnadeks kujunevad kannatamine, kaitse ja häälestatus, lisaks see, millise 
koosseisu saame välja panna. Selleks, et kaitses hea olla, tuleb ekstra 
pingutada. Seetõttu peame kohe alguses tegutsema hingestatult.” 
 
28.01. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Põlva Serviti Omavahelised 
mängud. 1. ring: 31:24. 
 
Meistrivõistluste liidri Kehra jaks käis eelmises voorus võõrsil 29:28 üle 
Chocolate Boysist, Põlva Serviti oli samuti vastase väljakul 30:23 parem 
Viljandist. 
 
Võidu korral kolmapäeval kindlustaks Kehra sisuliselt põhiturniiri esikoha, sest 
kui viimases kolmandas ringis kaotatakse nii Servitile kui Chocolate Boysile, 
ollakse oma pearivaalidest ikkagi püüdmatult lahti rebinud. Serviti ja Chocolate 
Boys peaksid siis lootma, et Kehra komistab ka tagumise neliku meeskondade vastu. 
Statistika seda ei soosi, sest viimati loovutas Kehra, Serviti või Chocolate Boys 
mõnele teisele kõrgliigaklubile punkte hooajal 2004/2005. Toona viigistas Kehra 
korra Tallasega ja Chocolate Boys Tapa/Reval-Spordiga ning Serviti kaotas ühe 
mängu samuti Tallasele. 
 
„Mäng Servitiga on meile ääretult tähtis,” ei varjanud Kehra juhendaja Jüri Lepp. 
„Kahjuks ei saa meie poolel veel seegi kord osaleda vigastusest taastuv Janar 
Mägi ning lihasevenitust raviv Risto Lepp.” 
 



Jüri Lepa sõnul oligi mängujuhi Risto Lepa trauma põhjuseks, miks pärast 
meistrivõistlustel saadud nappi võitu Chocolate Boysi üle, häviti paar päeva 
hiljem samale meeskonnale Balti liigas 22:39. „Meie pink on lühike ja kui 
tagaliinist ära võtta olulised lülid Janar ja Risto, siis hädad tekivadki,”  
analüüsis Jüri Lepp. „Kuna Balti liigas ei saanudki me šokolaadipoiste vastu 
ennast üldse käima, siis andsin ka teistele põhimeestele puhkust. Näiteks Priit 
Pajus ei mänginud, Roman Glinkin ja Olev Eensalu käisid väljakul episoodiliselt. 
A-vanuseklassi meistrivõistlustega oli aga seotud Rando-Juku Sirkas. Võtsime küll 
juurde mehi Tallasest, kuid seetõttu hakkas koostöö lonkama.” 
 
Jüri Lepp on veendunud, et saun šokolaadipoistele neile jälge ei jätnud. „Usun, 
et meie meeste moraal säilis,” loodab ta. „Tegime endale kaotuse põhjused selgeks 
ja seedisime need läbi.” 
 
Kuigi Kehra sai viimati suure kaotuse, ei hakka Serviti loots Kalmer Musting enda 
hoolealustele kiiruga kahte punkti tabelisse lisama. „Balti liiga ebaõnnestus 
Kehral juba alguses ja kuna nad tunnevad, et seal tänavu edu ei saavuta, siis 
selle sarja peale ei panusta,” mõtiskles Musting. „Chocolate Boys on aga 
Baltikumis heal kohal, kus võitleb viienda positsiooni eest.” 
 
Musting vaatas tabelisse ja asetas favoriidikoorma seekord vastase õlule. „Oleme 
tänavu Kehraga teinud ühe viigi ning ülejäänud matšid kaotanud,” luges Musting 
ette kuiva statistika. „Meid kummitab vigastustest tingitud ebakindlus, millest 
hakkame nüüd vabanema. Nädalaga ei tee selles küsimuse paraku midagi, aega kulub 
ikka vähemalt kuu. Praegu koguneb meile lubamatult palju pallikaotuseid, lisaks 
ei suuda mehed väravaid visata isegi kuuelt meetrilt. See kõik tuleneb ju 
kindlustunde puudumisest.” 
 
01.02. (kell 18.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Viljandi HC Omavahelised 
mängud. 1. ring: 38:29. 
 
Teise ringi viimases kohtumises on vastamisi Kehra ja Viljandi. Kuna kehralased 
olid eelmise aasta lõpus seotud Balti liigaga, siis lükati mäng mulkidega 
veebruari algusesse. 
 
„Viljandi koosneb noortest mängumeestest, kes arenevad iga aastaga eeskätt 
füüsiliselt,” tõi Jüri Lepp välja vastase plussi. „Nüüd peavad nad nuputama, 
kuidas meeskond tulevikus koos hoida, et ka head tulemust teha.” 
 
Jüri Lepp lisas veel, et Saksamaa esiliigasse Ahlenisse on siirdumas puurilukk 
Marius Aleksejev. „Lepingut veel allkirjastatud ei ole,” avaldas ta. „Kontraht on 
viimistlusjärgus ja paari päevaga peaksid sinna allkirjad peale saama.” 
 
Nelke teab, et praegu neil Kehra vastu šanssi pole, kuid võitu favoriidile 
kergelt ei loovutata. „Me võtame kõiki vastased võrdselt, ega hakka ühtegi mängu 
teistest esile kergitama,” tunnistas Nelke. „See mõjuks lihtsalt vaimselt 
halvasti. Siiski uurime enne matše vastase tugevaid ja nõrku külgi ning paneme 
vastavalt sellele taktika paika.” 
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