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Põlva Serviti võib käsipalliliigas kindlustada põhiturniiri võidu 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel võib kolmapäeval selguda põhiturniiri võitja. Selleks peab 
Põlva Serviti alistama kodus HC Kehra. Teistes selle vooru kohtumistes on vastamisi Aruküla – 
Tallinna KPK ja Viljandi HC – SK Tapa. Mänguvaba on Chocolate Boys. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 28 (16-st mängust), 2. Chocolate Boys 26 (16), 3. HC Kehra 24 (15), 
4. Aruküla 12 (16), 5. Viljandi HC 10 (15), 6. SK Tapa 6 (15), 7. Tallinna KPK 2 (15) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 133 (122/11), Marko Koks 
(Viljandi HC) 110, Mario Karuse (Põlva Serviti) 108, Erkki Maripuu (Aruküla) 105, Uku-Tanel 
Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 101 (39/62), Janar Mägi (HC Kehra) 90, Ravo Voosalu 
(Chocolate Boys) 86, Kaspar Lees (SK Tapa) 85, Roman Glinkin (HC Kehra) 81, Kristjan Lind 
(Aruküla/HC Kehra) 77 (72/5) tabamust. 
 
09.03. (kell 19.45) Aruküla Spordihoone: Aruküla – Tallinna KPK 
Omavahelised mängud. 1. ring: 38:29; 2. ring: 35:26. 
 
Aruküla kaotas eelmises voorus võõrsil 28:36 Chocolate Boysile ja Tallinna Käsipallikool samuti 
vastase väljakul 32:47 Kehrale. 
 
Võit Käsipallikooli üle kindlustaks Aruküla kohta tabeli neljandal real, mis annaks neile 
veerandfinaaliks koduväljakueelise. Eelmised kümme mängu kaotanud Käsipallikool vajab aga 
hädasti punktilisa, et püüda nelja silma kaugusel olevat Tapat ja jõuda virulaste asemel play-offi. 
Pealinlaste seis ei olegi teab mis lootusetu, sest kahes viimases voorus kohtutakse kodus just 
Tapa ja Viljandiga. 
 
Aruküla kavatseb siiski Käsipallikooli alistada ja neljanda koha kindlustada. „Vajame võitu, et 
koduväljakueelisega enda eelarvet kärpida,“ muigas Aruküla peatreener Toivo Järv. „Aga meie 
eesmärk ongi pääs nelja parema hulka, seega ei tohi me millegagi riskida,“ lisas Järv märksa 
tõsisemalt. 
 
Järv lubas, et Käsipallikooli vastu minnakse täisrivistuses. „Kõik parimad on kohal,“ ütles ta. „Ka 
Erkki Maripuu, kes vahepeal oli kimpus kubemelihasevigastusega.“ 
 
Kuigi Käsipallikoolil on võimalus kuue parema sekka jõuda, ei vaata meeskonna juhendaja 
Ahmed Porkveli tulevikku optimistlikult. „Järgmisel hooajal me taolises vormis Meistriliigas ei 
jätka,“ teatas ta. „Väiksemad klubid on linnalt rahade saamise eesmärgil ühinenud Reval-
Spordiga ja pole välistatud, et sellise nimega meeskond tuleb kunagi tagasi.“ 
 
Porkveli sõnul siirduvad meeskonna tugitalad suvel mujale ja tänavune hooaeg tahetakse 
lihtsalt lõpuni mängida. „Eks me üritame alati võita, kuid realistina ei usu ma meie šanssidesse,“ 
lausus Porkveli. „Aruküla üritab meid ilmselt kõva tempoga murda. Meil saab raske olema, sest 
oleme viimastes trennides lihtsalt mänginud. Kuna meid ootavad ees muudatused, siis olen 
lausa kohustatud kõigile mänguaega andma,“ lisas Porkveli aumehena. 
 
10.03. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – HC Kehra 



Omavahelised mängud. 1. ring: 30:33; 2. ring: 38:28. 
 
Põlva Servitil oli viimati kodusaalis 31:25 üle Viljandist, Kehra aga nuhtles omal väljakul 47:32 
Tallinna Käsipallikooli. 
 
Serviti ja Kehra kohtumine selgitab sisuliselt põhiturniiri võitja. Kui põlvalased võtavad 
koduseinte toel kaks punkti, on neil esikoht käes. Viigi korral vajavad nad viimases voorus Tapa 
vastu ühte punkti, ent kaotuse korral peavad lootma, et Kehra komistab matšides Aruküla ja 
Chocolate Boysiga. Kõige raskem on seis šokolaadipoistel, sest nemad tulevad esimeseks 
juhul, kui võidavad Viljandit ja Kehrat ning Serviti ei saa rohkem kui ühe punkti. Olgu lisatud, et 
võrdsete punktide korral saab määravaks paremus omavahelistes mängudes. 
 
Serviti loots Kalmer Musting meenutas, et põlvalased on viimased kolm mängu kaotanud. Kõik 
allajäämised tulid Balti liigas, kus edasipääs poolfinaali oli juba varem selge. Teisalt jäädi seal 
eelmisel kolmapäeval võõrsil 29:31 alla Kehrale. „Mängud Kehraga on alati printsipiaalsed,“ 
tõstis Musting vastasseisu tähtsust. „Oleme tänavu omavahel mõõtu võtnud kuus korda ja seis 
on viigis. Aga nädal aega tagasi saadud kaotus peab olema praeguseks unustatud. Kui 
eelnevatel hooaegadel sain pugeda selle taha, et me oleme noored, siis nüüd enam mitte. 
Kogemusi tuleb ju meestele pidevalt juurde! Seega pole paanikaks põhjust.“ 
 
Musting kinnitas, et meeskonna põhitegijad on terved ja kõik ootavad tõsist lahingut. „Tuleb 
tuline mäng, kus favoriit puudub. Tegemist pole õnneks poolfinaali otsustava heitlusega, seega 
ei tähenda kaotus maailma lõppu,“ filosofeeris ta. „Meil on kolmapäeval koduväljakueelis, mis 
tuleb ära kasutada. Põlvas kaotame me harva, seega mõtleme juba play-offile, et otsustavad 
matšid jälle Mesikäpa hallis pidada.“ 
 
Musting lisas, et meeskonna koosseisuga tal hetkel probleeme ei ole. „Praegu on kõik terved,“ 
teatas ta. „Kuna järgmine nädal on meil vaba, siis ilmselt kasutame selle üldfüüsilisele 
ettevalmistusele.“ 
 
Kehra peatreener Indrek Lillsoo usub samuti oma meeskonna võimalustesse. „Chocolate Boys 
aitas meid,“ tänas Lillsoo šokolaadipoisse võidu eest Serviti üle. „Ise aga alistasime eelmisel 
nädalal Põlva Balti liiga raames. Kuigi tabeliseis oli seal juba enne suhteliselt selge, ei taha 
Eesti klubid üksteisele küll meelega kaotada. Seekord mängime Põlvas, kuid oleme Serviti 
kodusaalis alati päris hästi hakkama saanud.“ 
 
Lillsoo teab ka edu saladust oma peamise konkurendi vastu. „Servitil on parem treenitus, seega 
tahavad nad meist üle joosta,“ alustas ta. „Peame oma joonisest kinni hoidma ja tarka mängu 
mängima. Viimasel ajal võtavad nad Janar Mäge personaalselt. Meil tuleb ka sellega 
arvestada.“ 
  
14.03. (kell 13.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – SK Tapa 
Omavahelised mängud. 1. ring: 30:23; 2. ring: 21:24. 
 
Viljandi pidi eelmises voorus tunnistama Põlvas sealse Serviti 25:31 paremust, Tapa meeskond 
oli aga mänguvaba. 
 
Viljandil on veel õhkõrn šanss kerkida neljandaks, ent kaotuse korral vähendab just Tapa 
mulkidega vahe kahele punktile ja võib põhihooaja lõpuks haarata ise viienda positsiooni. 
Selleks peavad viljandlased kaotama märtsi lõpus punasele laternale Käsipallikoolile, keda 
tänavu on kaks korda võidetud. 



 
Viljandi juhendaja Lembit Nelke tunnetabki nüüd mängus Tapaga suurt tähtsust. „Kuuendat 
kohta tuleb vältida, sest muidu saame veerandfinaalis vastaseks ühe meeskonna suurest 
kolmikust,“ rehkendas Nelke. „Tapat võidame siis, kui säilitame distsipliini ning ei lase neil 
hoogu minna.“ 
 
Viimati jäid mulgid Põlvas Servitile alla vaid kuue väravaga ja see sisendab usku tulevikuks. 
„Päris hea mäng oli. Serviti pidi lõpuni oma põhimehi kasutama,“ meenutas Nelke. Ka koormus 
pole Viljandil nii suur olnud kui mullu. „Paar meest on vahepeal jõudnud A-klassist täismeeste 
ikka, lisaks piirdusime esiliigas grupiturniiriga,“ selgitas ta. Kui eelmise aasta kevadel jõudis 
Viljandi SK esiliigas finaali, siis tänavu saadi vaid üks võit ning jäädi alagrupis viimaseks. 
 
Tapa loots Elmu Koppelmann ei hakka intriigi punuma. „Ilmselt Viljandi jääbki meist ette,“ lausus 
ta rahulikult. „Nad mängivad seekord kodus, meil on vigastustega hädas Priidik Neps, Ingvar 
Volkov, Rait Ageni ja Priit-Eerik Rajur. Teisalt näitavad traumad seda, et me treenime,“ lisas 
Koppelmann. 
 
Hooaja alguses nii mõnegi hea partii esitanud, kuid lõpuks väljakult nulliga lahkunud Tapa ei 
andnud alla ning on saanud juba kolm võitu. „Kaotused ei tekitanud meil minnalaskmismeeleolu. 
Energiat sellest üle saamiseks kulus palju, kuid saime hakkama,“ rääkis Koppelmann. „Ka 
Viljandi vastu peame säilitama oma kiiruse ja sooritama õigeid viskeid. Vaid see tagab meile 
edu.“ 
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