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Täna algavad Eesti meeste käsipallimeistrivõistlused 
 
Kolmapäeval, 16. septembril peetakse esimene voor Eesti meeste 
käsipallimeistrivõistlustel hooajal 2009/2010, kui üksteiselt võtavad mõõtu 
Chocolate Boys – SK Tapa, Põlva Serviti – Tallinna Käsipallikool ja Viljandi HC – 
Aruküla. Mänguvaba on HC Kehra. 
 
Hooaja 2007/2008 lõppjärjestus: 1. HC Kehra, 2. Chocolate Boys, 3. Põlva Serviti, 
4. Viljandi HC, 5. HC Tallas, 6. SK Reval-Sport/Kristiine SK, 7. SK Tapa. 
 
Tänavustel Eesti meistrivõistlustel osalevad samad klubid, kes eelmisel hooajal. 
Nime muutis HC Tallas, kellest sai tänu ühinemisele Aruküla. 
 
Seekord mängivad meeskonnad turniirisüsteemis kolm ringi, mille järel kaks 
paremat pääsevad otse poolfinaali, neli järgmist aga veerandfinaali. 
 
16.09. (kell 17.45) Kristiine Sport: Chocolate Boys – SK Tapa 
 
Chocolate Boys tegi suvel suure pereheitmise, sest klubist siirdus mujale kuus 
mängijat. Kõige rohkem valmistab meeskonna juhendajale Ain Pinnonenile muret 
Dener Jaanimaa lahkumine, kuna nüüd pole mullu Eesti meistri- ja 
karikavõistlustel ning Balti liigas teise koha saanud šokolaadipoistel võtta 
vasakukäelist pommitajat. 
 
Vaatamata uuele koosseisule loodab Chocolate Boys võita Eestis mõlemad tiitlid. 
„Balti liigas ja eurosarjas me ei osale,“ teatas Pinnonen. „Eestis tahaksime 
meistrivõistluste ja karika hõbemedali kulla vastu vahetada.“ 
 
Esimeses voorus on šokolaadipoiste vastaseks mullu viimaseks jäänud Tapa. 
„Tegemist on hooaja avamänguga, kuid usun, et meie jaks käib neist üle,“ 
kommenteeris Pinnonen, kelle hoolaelused on pääsenud eelmisel hooajal meeskonda 
kimbutanud vigastusetondist. „Praegu on rivist väljas vaid väravavaht Mikola 
Naum. Tema põlvevigastuse tõsidus selgub selle nädala lõpus, kui tehakse 
teatavaks analüüside tulemused.“ 
 
Amatöörklubi Tapa eesmärk on tänavu pääseda punase laterna rollist.  
Peatreener Elmu Koppelmann täiendas meeskonna ridasid noortega ja taas on 
koosseisus üks tapalaste tugitalasid Siim Valdlo. 
 
Avavoorus kohtub Tapa Chocolate Boysiga, keda Koppelmann peab selgeks 
favoriidiks. „Chocolate Boys on üks tiitlisoosikuid,“ analüüsis ta. „Küsimus on 
komplekteerituses, valikutes ning erinevates võimalustuses. Teisest küljest on 
neil ka probleeme. Kalev Cupil oli näha, et šokolaadipoistel jäi puudu teravusest 
ning eelmise aasta oskusteni ei küünitud. Ilmselt oli selle põhjuseks vähene 
treenitus. Aga nüüd on sellest turniirist kaks nädalat juba möödas ning suure 
tõenäosusega vead parandatud. Lisaks võiks muidugi küsida, kaua „rahaprojekt“ 
suudab rahatult või väikse rahaga elada? Me ise aga anname endast parima, ent üle 
varju on ilmselt raske hüpata. Eks hooaja alguses ole kõigil raske ja mäng rabe.“ 



 
Koppelmanni teevad hooaja eel murelikuks vigastused ehk Tapa seis on sama nukker 
kui kevadel. „Ingvar Volkov sai Kehra Cupil rängalt vigastada ning on selleks 
hooajaks ilmselt mängust väljas. Kalev Cupil sai sarnase trauma Mehis Nõmmik,“ 
loetles Koppelmann. „Suvel käis meniskioperatsioonil Mikk Mäesepp. Lisaks 
puuduvad välismaal töötavad Janis Männiksaar, Priit-Eerik Rajur ning Rait Ageni. 
Neid viimaseid loodan hooajal episoodiliselt siiski mängimas näha.“ 
 
16.09. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Tallinna Käsipallikool 
 
Mullu noorenduskuuri läbi teinud Serviti rahuldus möödunud hooajal 
pronksmedalitega. Meeskonda on kogu aasta ehitatud ja sama tuumikuga jätkatakse 
tänavugi. Ainsa võõrmängijana on rivis Maksim Butenko, sest laenulepinguga 
Servitis pallinud teine ukrainlane Serhi Ljubtšenko läks tagasi Zaporižijasse. 
 
Kuna Serviti jaoks on tänavune eurohooaeg läbi ja Balti liiga käivitub 
vaevaliselt, siis nõuab meeskonna peatreener Kalmer Musting oma hoolealustelt 
kohe täiskäigu sisse panemist. „Meil on vorm hea ning see tuleb tulemusteks 
realiseerida,“ rääkis Musting. „Paraku on septembris meil kõigest kolm ja 
oktoobris kaks mängu. Hõreda graafiku tõttu peame motivatsiooni säilitamiseks 
tegutsema igas kohtumises eriti keskendunult.“ 
 
Kuigi mullu sai Serviti Käsipallikoolist kindlalt jagu, ei hakka Musting 
põlvalastele enne mängu kahte punkti turniiritabelisse kirjutama. „Käsipallikool 
koosneb andekatest noortest ja paarist vanast tegijast,“ lahkas Musting. „Kuna 
tegemist on noortega, siis arenevad nad jõudsalt. Tõsi, löögiks on neil Sten 
Toomla ja Aivar Paisti meeskonnast lahkumine.“ 
 
Käsipallikooli juhendaja Ahmed Porkveli on nüüd tühjad augud täitnud noorte 
mängijatega. „Toomla saab Helsingi HIFK-s ühendada töö ja spordi,“ kommenteeris 
Porkveli. „Tõime endale juurde neli 18-aastast noort. Tänavu me endale suuri 
sihte seadnud pole, sest paljud mängijad käivad koolis. Nende jaoks on ikkagi 
suhteliselt väsitav pärast õpinguid meistrivõistluste mänge pidada.“ 
 
Avavooru kohtumises peab Porkveli selgeks favoriidiks Servitit. „Meil võimalusi 
pole, pealegi ei saa töö tõttu kaasa teha Imre Erik ja Owe-Martti Lemsalu,“ 
lausus Porkveli. 
 
16.09. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Aruküla 
 
Esimese vooru eeldatavas maiuspalas on vastamisi Viljandi ja Aruküla ehk endine 
Tallas. Meeskonnad on viimastel aastatel pidanud mitu tasavägist duelli, näiteks 
mullu läks üks veerandfinaale isegi karistusviseteni. 
 
Kuna nüüd minnakse esimest korda vastamisi juba avavoorus, siis ei oska kummagi 
meeskonna peatreener sündmuste käiku ette ennustada. Siiski pole kumbki mees 
mures ka selle üle, et avavoorus just oma peakonkurendiga tuleb rinda tuleb. 
„Pole vahet kellega esimesena kohtuda,“ ütlesid Viljandi loots Lembit Nelke ja 
Aruküla juhendaja Toivo Järv kui ühest suust. 
 
Nelke lisas, et viljandlased pole veel õiget vormi saavutanud. „Õues on ilusad 
ilmad ja rassime seal,“ kirjeldas Nelke meeskonna tegemisi. „Üldfüüsiline vorm on 



oluline ja seda näitas ka eelmine hooaeg, kui meil ärakukkumisi ei olnud. 
Seetõttu on aga hooaja eel kannatanud pallikäsitlus. Tulime saali alles sel 
nädalal ja oleme teinud vaid kaks pallitrenni. Aruküla vastu peame omad väravad 
ära viskama, eks siis ole näha, milliseks tulemus kujuneb.“ 
 
Viljandi põhituumik on jäänud kahel hooajal samaks ja see on kergitanud meeskonna 
sihte. Kui mullu saadi meistrivõistlustel neljas koht, siis seekord sihitakse 
medalit. Alust sellel lootusel on, sest Viljandis mängib mitu noorteklasside 
Eesti koondislast, keda toetavad suurte kogemustega mängumehed. 
 
Viiendast kohast kõrgemat tahab tänavu ka Aruküla. „Mul pole nii head meeskonda 
varem olnudki,“ rõõmustas Järv. „Põhituumiku moodustavad endised Tallase poisid, 
kellega on liitunud parimad Aruküla noored.“ 
 
Tallas liitus kahe hooaja vahel Arukülaga mitmel põhjusel. „Arukülas on tasemel 
noortetöö ja korralikud treeningtingimused,“ sõnas meeskonna treener Jüri Lepp. 
„Tahame Aruküla tuua Eesti käsipallikaardile. Loodetavasti saavad nad paari aasta 
pärast kõrgseltskonnas omade jõududega hakkama ja ehk valmib ükskord ka Lasnamäe 
spordihall, kus jällegi Tallas saaks oma oskusi näidata.“ 
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