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Käsipallimeistrivõistlustel on vastamisi Chocolate Boys ja Põlva Serviti 
 
Sel nädalal peetakse järjekordne voor Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel. 
Kohtuvad Chocolate Boys – Põlva Serviti, Viljandi HC – Tallinna KPK, SK Tapa – HC 
Tallas. Mänguvaba on HC Kehra. 
 
Tabeliseis: 1. HC Kehra 4 (2-st mängust), 2. Chocolate Boys 4 (2), 3. Põlva 
Serviti 2 (1), 4. Viljandi HC 2 (1), 5. HC Tallas 0 (2), 6. SK Tapa 0 (2), 7. 
Tallinna KPK 0 (2) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 22, Marko Slastinovski 
(HC Tallas) 17, Risto Lepp (HC Kehra) 15, Marko Koks (Viljandi 
HC) 13, Tarmo Ulla (Chocolate Boys) 12 tabamust. 
 
30.09. (kell 18.30) Kalev Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Põlva Serviti 
 
Mullune karikavõitja Chocolate Boys on alustanud uut hooaega täiseduga.  
Viimati purustati võõrsil 40:23 Tapa. Tiitlikaitsja Serviti on pidanud vaid ühe 
matši, kui eelmises voorus oldi samuti vastase väljakul 38:26 üle Tallinna KPK 
meeskonnast. 
 
Chocolate Boys ja Serviti on tänavu olnud vastamisi juba Balti liigas Põlvas, kus 
üheväravalise võidu võtsid šokolaadipoisid. „Olime mõni minut enne kohtumise 
lõppu neljaga peal, kuid lasime Servitil veel lähedale tulla,” meenutas Chocolate 
Boysi peatreener Ain Pinnonen mängu finaali. „Arvan, et tegutsesime selles 
kohtumises vastasest hingestatumalt ja see ka aitas meid.” 
 
Kuigi Chocolate Boys on olnud septembris heas hoos ja suvel kaks oma põhimängijat 
Šveitsi liigasse loovutanud Serviti alles otsib õiget rütmi, ei pea Pinnonen enda 
hoolealuseid väga suureks soosikuks. „Tuleb kõva andmine,”  
ennustas Pinnonen. „Kuigi medaleid jagatakse alles kevadel, peab juba sügisel 
hakata peakonkurentidelt võite noppima, sest see annab psühholoogilise eelise. 
Kuna Eestis on kolm kullapretendenti, siis tuleb võidelda põhiturniiri esikoha 
eest, et poolfinaaliks endale kergem vastane saada.” 
 
Pinnonen lisas, et meeskonda räsivad mõningased vigastused. „Sten-Erik Lepal on 
hüppeliigese trauma, Priit Kotsarile teeb muret haige õlg,” tutvustas Pinnonen 
olukorda. „Kotsar saab küll kaitses mängida, kuid rünnakul teda kasutada ei saa.” 
 
Serviti juhendaja Kalmer Musting jäi enne lahingut ühe peakonkurendiga 
tagasihoidlikuks. „Chocolate Boys on meile praegu paras pähkel,” tunnistas ta. 
„Kuigi koostöö juba laabub üha paremini, ei lähe inimesed individuaalselt nii 
ruttu arengus edasi kui tahaks. Praegu mõtlen aga rohkem juba meid oktoobri 
keskel ootavatele euromängudele Hollandi klubiga. Kohati tundub, et meil on 
mängugraafik tihe, kuid enne kohtumisi Volendamiga on mõõduvõtt Chocolate Boysiga 
paraku sisuliselt viimane.” 
 



Lisaks kahe põhimängija lahkumisele vaevavad tiitlikaitsjat ka vigastused. „Raido 
Peedomaa on jalaga rivist väljas, oktoobris ei saa veel mängida Priit Poks,” 
tõdes Musting, kes lülitas suvel meeskonda paar noormängijat. „Olen poistega 
rahul, kuid alati saab kõike paremini teha.” 
 
Teisipäeval jookseb oma endises kodusaalis Kiilis väljakule ka suvel Chocolate 
Boysi treeneripingilt Servitisse mängijaks siirdunud Riho-Bruno Bramanis. „Minu 
jaoks ei mängi see fakt erilist rolli,” tunnistas Musting. „Ilmselt on see 
emotsionaalsem Kiili publikule ja Rihole endale.” 
 
01.10. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Tallinna KPK 
 
Tänavust hooaega võiduga alustanud Viljandi oli eelmises voorus vaba, Tallinna 
Käsipallikooli poisid pidid aga tunnistama kodus tiitlikaitsja Põlva Serviti 
26:38 paremust. 
 
Kuigi Viljandi oli avavoorus kodus suurelt 35:25 üle Tapast, ei visanud Viljandi 
loots Lembit Nelke edust tiivustatuna jalgu seinale. „Ühe mängu põhjal ei tasu 
veel põhjalikke järeldusi teha,” manitses ta oma hoolealuseid ning poolehoidjaid 
valvsusele. „Tõsi, teisel poolajal tegutsesime päris hästi. Meie tase on aga 
sellelgi hooajal selline, et peame endast iga vastasega mängides maksimumi andma. 
Nii ka seekord käsipallikooli vastu.” 
 
Peamiselt noortest koosnev Tallinna Käsipallikool andis enne mängu Viljandiga 
Kreeka klubile A.S.E. Doukas kuni kevadeni laenule ühe oma põhipommitaja Sten 
Toomla. Doukas on Eesti käsipallihuvilisele tuttav nimi, sest olid ju kreeklased 
need, kes sulgesid Serviti tee Meistrite liiga põhiturniirile. „Suurepärane 
uudis,” kiitis Nelke Toomlat. „See näitab, et ka meil tehakse tööd,” lisas Nelke, 
kelle meelest pole Viljandis hetkel sellist noort võtta, keda piiri taha saata. 
 
„Kui Doukas käis Põlvas mängimas, siis uurisid nad Mustingult, et kas Eestis pole 
mõnda head vasakukäelist mängijat,” meenutas Tallinna Käsipallikooli peatreener 
Ahmed Porkveli. „Kalmer siis soovitas neile meid. Suhtlesime kreeklastega, Sten 
läks sinna ennast näitama ja nii tehing lõpuks tehtud saigi.” 
 
Porkvelil on hea meel, et 19-aastasel Toomlal õnnestub ennast välismaal tõestada. 
„Kuigi Eesti tippklubid saavad Kreeka omadele vastu, on sealse liiga keskmine 
tase ikka märksa kõvem kui siin,” analüüsis Porkveli. „Pealegi pääseb ta ilmselt 
ka Meistrite liiga mängudele, kus Doukas on ühes alagrupis Hispaania suurklubi 
Ciudad Realiga. Kui Sten nendes kohtumistes väljakule ei pääsegi, pole katki 
midagi. Ta saab vähemalt suure käsipalli hõngu nuusutada.” 
 
Tallinna KPK on kahe aastaga loovutanud oma tippmängijad Dener Jaanimaa, Jürgen 
Rooba ning Toomla teistele, kuid Porkveli sõnul kasvavad neile meestele juba 
praegu väärilised mantlipärijad. „Toomla kohal tegutseb nüüd Rudolf Põld, lisaks 
tahaksin kiita Uku-Tanel Laastu,” tõi Porkveli välja paar nime. „Aga meie eesmärk 
ongi uusi mängijad kasvatada.” 
 
Porkveli tunnistas, et Viljandi vastu läheb neil raskeks, sest poiste mänguvorm 
on heitlik. „Nii see ju elus ongi – noored vajavad arenemiseks aega,” teab 
Porkveli. „Näiteks hooaja avamatš Kehraga ebaõnnestus meil täielikult, sest 
mängujuhina tegutsenud Mikk Pinnonen tunnistas hiljem, et väljakul kiilus tal 



mõte täiesti kinni. Talle ei saa aga miskit pahaks panna, sest poiss on alles 17 
aastat vana.” 
 
02.10. (kell 19.10) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – HC Tallas (otseülekanne 
telekanalis Kalev Sport) 
 
Tapa on alustanud meistrivõistlusi kahe kaotusega. Viimati kapituleeruti 
kodusaalis 23:40 Chocolate Boysi ees. Tallas esitas aga ühele favoriidile Kehrale 
südika partii, kuid kaotas lõpuks kodumängu 28:31. 
 
Mullu ebaõnnestunud ja meistrivõistlustel kõigest eelviimase koha saanud Tallas 
on tänavust hooaega alustanud paremini. Avavoorus kaotati üheksa väravaga ühele 
favoriidile Chocolate Boysile ning nüüd kolme tabamusega teisele soosikule 
Kehrale. „Kaotus jääb ikka kaotuseks,” sõnas siiski Tallase juhendaja Toivo Järv. 
„Mäng šokolaadipoistega ei andnud meile emotsionaalselt midagi, kuid Kehra vastu 
oli pilt tunduvalt etem. Seis püsis tasakaalus lõpuni ja kehralased pidid seekord 
võidu nimel kõvasti vaeva nägema. Üldiselt oleme tänavu paremas seisus kui mullu. 
Kindlasti aitavad sellele kaasa Kehralt saadud täiendused.” 
 
Järve hoolealused olid mullu Tapaga hädas ning jäidki lõpuks turniiritabelis 
lääne-virulastele alla. „Kui tahame tänavu mingitki edu saavutada, siis peame 
kõigilt tagumise neliku meeskondadelt punkte võtma,” teatas Järv. „Selleks on 
meil vaja kõikide võtmemängijate suurt panust.” 
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