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Chocolate Boys ja HC Kehra võitlevad käsipalliliigas teise koha eest 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste põhiturniiril on lahtine teise koha saatus, millele pretendeerivad 
Chocolate Boys ja HC Kehra, kes kohtuvad eelviimases voorus võõrsil vastavalt Viljandi HC ja Arukülaga. 
Vooru kolmandas mängus võtavad üksteiselt mõõtu Tallinna KPK ja SK Tapa. Mänguvaba on põhiturniiril 
juba esikoha kindlustanud Põlva Serviti. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 30 (17-st mängust), 2. Chocolate Boys 26 (16), 3. HC Kehra 24 (16), 4. 
Aruküla 14 (17), 5. Viljandi HC 12 (16), 6. SK Tapa 6 (16), 7. Tallinna KPK 2 (16) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 144 (133/11), Marko Koks (Viljandi HC) 
121, Erkki Maripuu (Aruküla) 113, Mario Karuse (Põlva Serviti) 110, Uku-Tanel Laast (Chocolate 
Boys/Tallinna KPK) 101 (39/62), Janar Mägi (HC Kehra) 98, Kaspar Lees (SK Tapa) 94, Ravo Voosalu 
(Chocolate Boys) 86, Roman Glinkin (HC Kehra) 85, Kristjan Lind (Aruküla/HC Kehra) 81 (76/5) 
tabamust. 
 
16.03. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – SK Tapa 
Omavahelised mängud. 1. ring: 31:30; 2. ring: 21:32. 
 
Tallinna Käsipallikool kaotas eelmises voorus võõrsil 28:36 Arukülale ja Tapa samuti vastase väljakul 
30:38 Viljandile. 
 
Viimasel kohal oleval Käsipallikoolil on veel šanss saada Tapast mööda, et ise viimasena veerandfinaali 
jõuda. Selleks tuleb nüüd virulastest jagu saada ning seljatada otsustavas voorus samuti kodus Viljandi. 
Lisaks peab Tapa kaotama Põlva Servitile. „Võimalus meil on, sest Tapa nüüd nii kõva ka ei ole,“ hindas 
Käsipallikooli peatreener Ahmed Porkveli hetkeseisu. „Tapal on palju sellisel tasemel mängijaid, keda ma 
väljakulegi ei saadaks, kuid nad korvavad oma nõrkused võitluslikkusega.“ 
 
Käsipallikooli tänavune ainus võit pärineb just mängust Tapaga ja seega teab Porkveli edu valemit. „Loeb 
häälestatus,“ alustas ta. „Me ei tohi neile initsiatiivi anda, kuid ma kardan, et hooaja lõpus pole meil enam 
piisavalt püssirohtu. Pealegi on Tapa viimasel ajal pead tõstnud.“ 
 
Kõik kolm tänavust võitu viimase seitsme mänguga teeninud Tapa vajab play-offi koha kindlustamiseks 
pealinnast vaid ühte punkti. Kuigi virulased on tõusulainel ja Käsipallikooli vormikõver allakäigutrepil, ei 
võta Tapa juhendaja Elmu Koppelmann tallinlasi kergelt. „Peame maksimaalselt keskenduma,“ äratas 
Koppelmann hoolealuseid. „Paar aastat tagasi olime me sellises seisus nagu Käsipallikool praegu. 
Objektiivselt hinnates pole me tasemelt neist üle, hetkel on meil tahtmine lihtsalt suurem.“ 
 
Koppelmanni sõnul oleks nad võinud vajalikud punktid võtta juba nädalavahetusel Viljandis. „Seis püsis 
teise poolaja keskpaigani tasavägine, siis rikkusid mängu kohtunikud. Nad otseselt ei eksinud, ent ei 
suutnud matši üleval hoida,“ näitas Koppelmann õigusemõistjate suunas näpuga. „Suur skoor näitas 
muidugi ka seda, et kaitse ei pidanud kummalgi meeskonnal, palju oli ka muid puudujääke. Seekord saab 
meid õnneks jälle aidata Priidik Neps, keda vajamegi eeskätt kaitses.“ 
 
16.03. (kell 19.45) Aruküla Spordihoone: Aruküla – HC Kehra 
Omavahelised mängud. 1. ring: 28:48; 2. ring: 27:31. 
 
Aruküla sai viimati kodus 36:28 jagu Tallinna Käsipallikoolist. Kehra pidi tunnistama võõrsil 26:31 Põlva 
Serviti paremust ja minetas sellega võimaluse põhiturniiri esikohale. 
 
Aruküla ja Kehra vaheline kohtumine on oluline eeskätt Kehrale, kes võitleb Chocolate Boysiga 
põhiturniiri teise koha eest. See annaks otsepääsme poolfinaali ja koduväljakueelise. Aruküla jaoks on 



tegemist viimase põhiturniiri mänguga, kus saab oma taset lihvida veerandfinaalideks Viljandiga. 
„Seekord meil panuseid pole ja nii saame juba play-offile mõelda,“ tunnistas Aruküla loots Toivo Järv. 
„Püstitame endale teatud ülesanded, mida siis lahendada püüame. Tähtis on pingutada kaitses ja Janar 
Mäge pidurdada.“ 
 
Järvel on tuline kahju, et kohtumisest jääb õpingute tõttu eemale ta enda poeg Kristjan, kes naasis hiljuti 
suurde käsipalli. „Iga mäng on koostöö lihvimiseks oluline,“ kordas Toivo Järv vana tõde. „Meil on sel 
aastal küllalt palju tagamängijaid, kuid olulistes kohtumistes usaldan just Kristjanit. Aga midagi hullu ka 
pole, sest veerandfinaalid on kohe tulekul ja lühikese ajaga enam midagi radikaalselt ei muuda.“ 
 
Kehra vajab Aruküla üle kindlasti võitu ning meeskonna peatreener Indrek Lillsoo on omade edus üsna 
kindel. „Aruküla vastu ei tohi me komistada,“ lausus Lillsoo resoluutselt. „Meie elu teeb kergemaks 
asjaolu, et tunneme Aruküla meeskonda läbi ja lõhki. Neil on tugev liidritepaar Marko Slastinovski – Erkki 
Maripuu, lisaks tuli tagasi Kristjan Järv, kelle treenitus jätab veel soovida. Aga ka meie muutume järjest 
paremaks. Heas hoos on Janar Mägi ja Balti liiga Minski reisist eemale jäänud Roman Glinkin sai 
vahepeal puhata. Kui hooaja alguses oli meil probleeme väravavahtidega, siis nüüd on Kim Kišenja 
kerkinud heasse hoogu.“ 
 
Kehra minetas lootused põhiturniiri esikohale eelmises voorus, kui jäi Põlvas alla Servitile. „Esimene 
emotsioon tegi tigedaks, kuid ega miskit ju veel katki ole,“ rahustas Lillsoo poolehoidjaid. „Neil olid hoos 
välismaalased, sest Maksim Butenko ja Andrei Ternovõi viskasid kahepeale 31-st väravast 16. Veel viis 
minutit enne lõppu olime kahega taga, ent seekord soosis sportlik õnn Põlvat. Meie aga tahame saada 
nüüd teist kohta, mis annab poolfinaaliks Chocolate Boysi vastu koduväljakueelise. Kuna viimases voorus 
kohtume omavahel, siis saab seal ka kõik selgeks.“ 
 
17.03. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Chocolate Boys 
Omavahelised mängud. 1. ring: 23:43; 2. ring: 25:34. 
 
Viljandi sai eelmises voorus kodus suureskoorilises matšis 38:30 jagu Tapa meeskonnast, Chocolate 
Boys oli aga mänguvaba. 
 
Eeskätt tugeva kaitsega tuntust kogunud Viljandi näitas Tapa vastu hoopis teistsugust mängu, sest 
mõlemad meeskonnad tegid usinalt skoori. „Ma ei mäletagi millal me viimati 38 väravat viskasime. Midagi 
teistmoodi me seekord ei teinud, paljudel meestel juhtus lihtsalt hea päev olema,“ lausus Viljandi 
juhendaja Lembit Nelke. „Reeglina oleme olnud kaitses head, seda näitab ka turniiritabel,“ vihjas Nelke 
asjaolule, et mulkide väravavahid on enda selja taha lasknud sama vähe palle kui tippude hulka kuuluvad 
Chocolate Boys ja Kehra. 
 
Soosik Chocolate Boysi vastu Nelke võitu ei oota. „Nad on tõusulainel ja viskavad tänu oma pikale pingile 
meile juba üle 30 värava,“ rehkendas Nelke. Loodetavasti jäävad kõik mehed terveks, kuid kaitses peame 
küll rohkem pingutama, et hiljem play-offis hakkama saada.“ 
 
Chocolate Boys loodab Viljandis oma favoriidiseisust tõestada ja Tallinnasse kahe punktiga tagasi tulla. 
„Kui kaugele sõita, siis tahaks ikka võita,“ sõnas Chocolate Boysi loots Ain Pinnonen luuleliselt. „Peame 
viljandlasi tõsiselt võtma. Tõsi, pink on meil pikk, juba koosseisu pääsemiseks käib kõva tiimisisene 
võitlus, samal ajal kui Viljandi ei saa endale väga palju vahetusi lubada.“ 
 
Pinnonen möönis, et meeskonna vormikõver on tõusuteel. „Mängupilt paraneb pidevalt, sest noored on 
meeskonda sisse elanud ning leidnud õige koostöö,“ analüüsis Pinnonen. „Praegu pole meil probleeme 
ka vigastustega ja loodan, et nii jääbki vähemalt hooaja lõpuni.“ 
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