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Käsipalliliiga kolmanda ringi avavoorus kohtuvad Viljandi HC ja Aruküla 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste kolmanda ringi avavooru keskses mängus on vastamisi 
vanad rivaalid Viljandi HC ja Aruküla. Veel kohtuvad Chocolate Boys – SK Tapa ning Põlva 
Serviti – Tallinna KPK. Mänguvaba on HC Kehra. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 22 (12-st mängust), 2. Chocolate Boys 18 (12), 3. HC Kehra 18 
(12), 4. Aruküla 10 (12), 5. Viljandi HC 10 (12), 6. SK Tapa 4 (12), 7. Tallinna KPK 2 (12) 
punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 115 (104/11), Marko Koks 
(Viljandi HC) 88, Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 81 (19/62), Erkki 
Maripuu (Aruküla) 75, Mario Karuse (Põlva Serviti) 72, Roman Glinkin (HC Kehra) 67, 
Martin Noodla (Chocolate Boys) 66, Kristjan Lind (Aruküla/HC Kehra) 64 (59/5), Janar Mägi 
(HC Kehra) 64, Kaspar Lees (SK Tapa) 63 tabamust. 
 
02.02. (kell 18.00) Kiili Spordihall: Chocolate Boys – SK Tapa 
Omavahelised mängud. 1. ring: 40:30; 2. ring: 34:27. 
 
Chocolate Boys alistas eelmises voorus kodus 38:34 Kehra ja kerkis turniiritabelis teisele 
kohale. Tapa pidi võõrsil tunnistama liidermeeskonna Põlva Serviti 16:34 paremust. 
 
Šokolaadipoiste selle hooaja avavõit tiitlikaitsja Kehra üle jättis tiimi peatreeneri Ain 
Pinnoneni rahulikuks. „Üle tüki aja olid meil peaaegu kõik põhimehed rivis, puudus vaid 
väravavaht Aivar Paist,“ lausus Pinnonen. „Ma usun, et saame tänavu Kehrast jagu veel nii 
mõnigi kord.“ 
 
Kuigi eelviimasel kohal olev Tapa sai vahepeal kaks võitu järjest, ei tee see Pinnoneni 
murelikuks. „Ma tabelit väga ei jälgigi, sest tähtis on oma mängu mängida,“ illustreeris 
Pinnonen, kelle hoolealused võitsid novembris tabeli punast laternat Käsipallikooli vaid ühe 
väravaga. „Igatahes peame Tapast jagu saama.“ 
 
Tapa juhendaja Elmu Koppelmann vaatas tagasi eelmisele kahele kaotatud omavahelisele 
mängule ning võitu ei oota ta nüüdki. „Avaringis suutsime nendega pea kogu kohtumise 
sammu pidada, alles lõpus kustusime. Teises ringis oli neil treenitus juba parem ja meile nad 
võimalusi ei jätnud,“ meenutas Koppelmann. „Kuna Chocolate Boysi potentsiaal on küllaltki 
suur, siis seegi kord ma Tapale eriti ei panustaks. Liiatigi on viimasel ajal nende tegemistesse 
toonud sära noored Mikk Pinnonen ja Uku-Tanel Laast.“ 
 
Realistina teab Koppelmann, et virulaste jaoks tulevad olulised duellid veebruari keskel ja 
märtsis. „Esmaseks ülesandeks on säilitada kuues koht ning lisaks võtta võit Arukülalt ja 
Viljandilt,“ avalikustas Koppelmann Tapa lähiaja plaanid. 
 
03.02. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Tallinna KPK 
Omavahelised mängud. 1. ring: 33:18; 2. ring: 36:21. 
 



Tänavu vaid ühe kohtumise kaotanud Põlva Serviti kindlustas eelmises voorus liidrikohta, kui 
purustas kodus 34:16 Tapa. Sel hooajal vaid ühe võidu saanud ning tabelis viimasel kohal 
paiknev Tallinna Käsipallikool jäi võõrsil 21:33 alla Viljandile. 
 
Kuna vastamisi on tabeli erinevates otstes asuvad meeskonnad, siis soosikuks tuleb pidada 
Servitit. „Meil pole ligi kaks nädalat mänge olnud, seega ei oska ma midagi ennustada,“ 
hoiatas Serviti loots Kalmer Musting hoolealuseid uinumise eest. „Edasi ootab meid aga kaks 
kohtumist nädalas ja tagatipuks vedas meil graafikuga, sest vastased lähevad üha tugevamaks. 
Näiteks järgmises voorus võtame mõõtu Arukülalt.“ 
 
Viimased seitse mängu kaotanud Käsipallikool on viimases neljas kohtumises vastastele alla 
jäänud keskmiselt 11 väravaga. Mustingu meelest on see tingitud liidermängija Uku-Tanel 
Laastu loovutamisest Chocolate Boysile. „Liidri loovutamine annab valusa löögi ükskõik 
millisele meeskonnale,“ teab Musting. „Eelmises ringis saime Käsipallikoolist küll suurelt 
jagu, kuid nad esitasid mänguliselt hea partii.“ 
 
Musting lisas, et Käsipallikooli vastu kavatseb ta anda mänguaega kõigile, ent ilmselt peab 
eemale jääma Tauri Volt. „Tauri vigastas hiljuti hüppeliigest ja me ei hakka temaga riskima. 
Ta on tänavu olnud meile oluline tegija, seda eriti kaitses,“ rääkis Musting. „Ülejäänud mehi 
kavatsen rakendada aga nii palju kui võimalik. Kui kellelgi juhtub olema halb päev, siis 
kasutan teda vähem. Vägisi pole ju mõtet punnitada.“ 
 
Käsipallikooli peatreener Ahmed Porkveli seisab see-eest silmitsi raskustega. „Meid ootab ees 
pikk reis ja töökohustuste tõttu peavad paljud mängijad matšist eemale jääma,“ tunnistas 
Porkveli. „Seetõttu meie praeguse koosseisu kokkumäng lonkab. Serviti vastu aga vigu teha ei 
tohi, sest nad karistavad iga väiksemagi eksimuse kiirrünnakuga ära. Mul jääb vaid loota, et 
nad halastavad meile ja endast kõike välja ei pane. Igatahes seisu ei taha ma seekord 
ennustadagi.“ 
 
Siiski usub Porkveli, et mäng tuleb mõnele Käsipallikooli pallurile ka kasuks. 
„Nädalavahetusel toimuvad A-klassi meistrivõistlused, kus osaleb paar meie klubi poissi. Ehk 
saavad nad Põlvas selleks turniiriks hea treeningu,“ loodab Porkveli. 
 
03.02. (kell 19.00) Viljandi Spordihall: Viljandi HC – Aruküla 
Omavahelised mängud. 1. ring: 23:31; 2. ring: 33:26. 
 
Vahepeal neli järjestikkust kaotust saanud Viljandi lõpetas nukra seeria, kui alistas eelmises 
voorus kodus 33:21 Tallinna Käsipallikooli. Mulkide peakonkurent neljandale kohale Aruküla 
oli aga mänguvaba. 
 
Viljandi ja Aruküla eelkäija Tallas on viimase kümne aasta jooksul kohtunud play-offis kuus 
korda. Omavahelisest veerandfinaalist pole meeskondadel ilmselt pääsu seegi kord. Siiski on 
kolmapäevane mäng oluline, sest see võib määrata hilisema koduväljakueelise. Eesti 
meistrivõistlustel otsustavad võrdsete punktide puhul paremuse omavahelised mängud, 
millega hetkel on eelisolukorras Aruküla, kes visanud viljandlastest kahe mänguga ühe värava 
rohkem. Seega rahuldab neid nüüd viik. 
 
Kuigi kaalul on võimalik koduväljakueelis, ei taha mõlema meeskonna treenerid sellest suurt 
numbrit teha. „Me oleme tänavu Arukülas paremini mänginud kui Viljandis,“ meenutas 
mulkide juhendaja Lembit Nelke avaringis võõrsil saadud kaheksaväravalist võitu ning 32:29 



paremust karikasarjas. „Veerandfinaalseeriat oleks kodus parem alustada, kuigi suurt vahet 
sellel tegelikult ei ole,“ lisas Aruküla loots Toivo Järv. 
 
Nii pole kumbki meeskond eelolevaks kohtumiseks spetsiaalseks valmistunud. „Kui hakata 
võidu tähtsusele rõhuma, siis võib see mõnel mehel hoopis mängukrambi tekitada,“ sõnas 
Nelke. „Pealegi osalevad paljud meie mängijad ka esiliiga turniiril ning noorteklassides. 
Näiteks eelmisel nädalal tuli meil kokku kolm matši ja ega eritreeninguteks aega jäägi.“ 
 
Nelke aga teab, kuidas Aruküla murda. „Peame saama hakkama nende kiirusega,“ analüüsis 
Nelke. „Hooaja avavoorus jooksid nad meist üle, ent toona läksime mängima üldfüüsilise 
treeningu pealt. Nüüd peaks meilgi piisavalt jaksu olema.“ 
 
Ka Järv pole arukülalasi matšiks spetsiaalselt ette valmistanud, kuid kaks punkti ihkavad nad 
Viljandist ära tuua. „Tuleb küll reamäng, ent võitja saab veerandfinaaliks psühholoogilise 
eelise,“ filosofeeris Järv. 
 
Järve meelest on seni rünnakul hästi hakkama saanud Aruküla leidmas ennast ka kaitses. 
„Kehra vastu rõhusime kaitsele ja nad olid hädas,“ meenutas Järv Aruküla 27:31 kaotusega 
lõppenud kohtumist. „Kui nüüd suudame samamoodi tegutseda, siis üle 30-ne värava Viljandi 
meile ei viska.“ 
 
Järvele teeb aga muret kahe põhimängija meeskonnast lahkumine. „Mihkel Vaher ja Karel 
Kaiva läksid välismaale tööle,“ teatas Järv. „Eriti kahju on Vaherist, kes kerkis tänavu meil 
põhikeskmängijaks. Olime sellele positsioonile ammu sobilikku meest otsinud ja Vaher sai 
oma ülesannetega seal hästi hakkama.“ 
 
EKL-i pressiteenistus 


