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Käsipalliliigas algavad poolfinaalseeriad 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel alustatakse kolme võiduni peetavate poolfinaalseeriatega, 
kus on vastamisi HC Kehra – Viljandi HC ja Chocolate Boys – Põlva Serviti. 
 
Väravaküttide edetabel kokku: Marko Koks (Viljandi HC) 181, Taavi Tibar (Viljandi HC) 133, Marko 
Slastinovski (HC Tallas) 119, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 108, Martin Johannson (HC Kehra) 
100, Mario Karuse (Põlva 
Serviti) 93, Roman Glinkin (HC Kehra) 92, Maksim Butenko (Põlva Serviti) 84, Erkki Maripuu (HC 
Tallas) 83, Kristjan Muuga (Põlva Serviti) 81, Valdar Noodla (Chocolate Boys) 77, Tarmo Ulla 
(Chocolate Boys) 76 tabamust. 
 
Play-offi väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 29, Sten Toomla (Tallinna KPK) 21, 
Kristjan Lind (HC Tallas) 16, Maksim Butenko (Põlva 
Serviti) 15, Kristjan Muuga (Põlva Serviti) 12, Sergei Ljubtšenko (Põlva 
Serviti) 11, Marko Slastinovski (HC Tallas) 11, Kristo Voika (Viljandi HC) 11, Mihkel Vaher (HC 
Tallas) 10, Raido Peedomaa (Põlva Serviti) 9 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. 
 
Veerandfinaalseeriad: Põlva Serviti – Tallinna KPK 2:0, HC Tallas – Viljandi HC 0:2. 
 
29.04. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Põlva Serviti Omavahelised mängud. 
Põhihooaeg. 1. ring: 25:27; 2. ring: 28:26; 3. ring:  
30:22. 
 
Põhiturniiril teise koha saanud ja otse nelja parema hulka jõudnud Chocolate Boys on kevadel olnud 
heas hoos, sest aprilli alguses jõuti Balti liigas finaali. Tiitlikaitsja Serviti pidi aga Eesti 
meistrivõitlustel mängima veerandfinaale, kus kahel korral purustati Tallinna Käsipallikool. 
 
Kuigi Chocolate Boysil on tänavu taskus teine koht Balti liigast ja Eesti karikavõistlustelt, ei hakka 
meeskonna peatreener Ain Pinnonen enda hoolealuseid algavas poolfinaalseerias favoriidiks 
pidama. „Esimene matš annab jõudude vahekorrast mingi pildi,“ jäi Pinnonen vaoshoituks. „Balti liiga 
finaalturniir toimus pea kuu aega tagasi, pärast seda pole meil mänge olnud. Aga sisuliselt samas 
seisus on ka Serviti. Veerandfinaalis käisid nad küll väljakul, ent 20-väravalised võidud ei anna 
meeste hetketasemest mingit pilti. Seega ei oska ma kummagi tiimi seisu hinnata.“ 
 
Pinnonen teatas, et iga seeria avamäng on oluline, kuid mitte määrav. „Kui kaotame, saab Serviti 
endale koduedu,“ rehkendas ta. „Siiski tuleb vastane alistada kolmel korral ning esimeses matšis 
polegi vaja tippvormis olla.  
Arvan, et tuleb närviline seeria, meie trumbiks peab seegi kord saama pikk pink. Õnneks on meil 
kõik mängijad rivis.“ 
 



Tänavu esmakordselt peatreeneritoolile kerkinud Pinnonen on hooaja jooksul arenenud. „Sügisel ma 
täpselt ei teadnud, mis mind ees ootab, kuid nüüd on juba pingil kindlam tunne,“ analüüsis ta. 
„Karikafinaal kujunes mulle kompamiseks ja esimese mängu seal kaotasimegi suurelt. Teoreetiliselt 
teab ju iga treener vajalikke käike, kuid oluline on teadmised praktikas rakendada.“ 
 
Kuna Serviti on tänavu kolme sarja peale võitnud Chocolate Boysi viiest mängust vaid korra ja neli 
matši kaotanud, siis põlvalaste juhendaja Kalmer Musting lükkab favoriidikoorma konkurendi õlule. 
„Tulemusi hinnates tuleb soosikuks asetada Chocolate Boys,“ lisas Musting vastasele pingeid. 
„Chocolate Boysis on kogenenud mängijad, kes teavad mida väljakul teha. Meil on noor koosseis ja 
kõige rohkem kardangi seda, kui palju poisid suudavad treeneritekaadri taktikalisi plaane ellu viia. 
Siiski algab seeria 0:0 viigiseisult. Oleme poolfinaalideks valmis ja võtame ühe mängu korraga.“ 
 
Kogenenud hundina teab Musting, mis on šokolaadipoiste trumbid teiste ees. „Nende kaitse on 
jõulisem kui teisel suurel konkurendil Kehral,“ võrdles ta. „Meid on seganud mitmed vigastused, 
lisaks pole Sergei Ljubtšenko meeskonda täiel määral sulandunud. Praegu on mehed üldjoontes 
terved, ent probleeme on siiski nurkadega. Paranenud Kristjan Muuga ja Siivo Sokk pole veel hoos 
ning Raido Peedomaa ja Henri Sillaste on rivist väljas.“ 
 
Kogu hooaja traumadega maadelnud Peedomaa on Mustingu meelest suure sisuga. „Raido 
vaimuga on kõik korras,“ hindas Musting hoolealuse head omadust. „Vigastused pole teda murdnud 
ja mees töötab tagasituleku nimel hingestatult. Ta pingutab isegi liiga palju ja nüüd on ta 
jalavigastusega vähemalt esimesest poolfinaalist eemal.“ 
 
30.04. (kell 18.30) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Viljandi HC Omavahelised mängud. 
Põhihooaeg. 1. ring: 38:29; 2. ring: 31:29; 3. ring:  
35:30. 
 
Põhiturniiri võitja Kehra on tänavu Eesti meistrivõistlustel kaotanud vaid ühe matši, kui nende jaoks 
tähtsusetus duellis jäädi alla Servitile.  
Põhihooaja viies meeskond Viljandi murdis pingelises veerandfinaalseerias kuivalt 2:0 Tallase. 
Seejuures võitsid mulgid avamängu 7-meetri karistusvisetega ja teises panid oma paremuse 
maksma vaid üheväravalise ülekaaluga. 
 
Kehra lootsile Jüri Lepale teeb enne poolfinaale ainsana muret mängupõud. „Meil pole ligi kuu aega 
olnud ühtegi kohtumist,“ rehkendas ta. „Oleme küll kõvasti treeninud, ent meeskonna hetkevormist 
puudub mul ülevaade. Tasavägise veerandfinaalseeria pidanud Viljandi on aga ennast kuumaks 
kütnud.“ 
 
Kehra on tänavu Viljandi kõigil kolmel korral seljatanud, kuid teises ringis tuli võit ülimalt raskelt. „Me 
ei tohi viljandlasi alahinnata ja peame neid igas mänguelemendis ületama,“ mõtiskles Lepp. „Viljandi 
on tänavu olnud veel edukas A- ja B-vanuseklassis ning esiliigas. Minu meelest on neil praegu üle 
aastate parim koosseis, mis koosneb noortest ja andekatest poistest ning kogenenud mängijatest 
nagu Marko Koks. Viljandil on tänavu hea võimalus oma potentsiaal tulemuseks realiseerida.“ 
 
Viljandi peatreener Lembit Nelke siiski mulkidele suuri panuseid ei aseta. „Tasemevahe on selgelt 
vastase kasuks,“ teab ta. „Kehra valib endale igale positsioonile mängijad vastavalt vajadusele, meil 
seda võimalust pole.  
Viljandi noored on küll tublid, ent meeste klassis läbilöömiseks peavad nad veel paar aastat 
arenema. Realistina ütlen, et sel hooajal me enam võidurõõmu ei maitse. Tegelikult oleme endast 
juba maksimumi välja pigistanud, kuna jõudsime nelja parema sekka. Proovime Kehra vastu oma 
rünnakud esimese lainega ära lahendada, et seisu viisakana hoida.“ 
 



Viimasel paaril hooajal on Viljandi esirelvaks kerkinud Marko Koks, kes tänavu play-offis visanud 
kahe mänguga juba 29 väravat. „Ta on olnud tasemel ja liigutanud lisaks skooritegemisele korralikult 
ka palli,“ hindas Nelke hoolealust. „Aga ta on 33-aastane mees, kelle elu ei koosne ainult spordist.  
Eesti koondisesse oleks tal selles vanuses raske pääseda, sest nurkades on seal head ja kiired 
mängijad olemas.“ 
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