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Eesti käsipallimeistrivõistlustel toimub teine voor 
 
Sel nädalavahetusel ja eeloleval teisipäeval peetakse Eesti meeste 
käsipallimeistrivõistlustel teise vooru kohtumised. Vastamisi on Põlva Serviti – 
Aruküla, SK Tapa – HC Kehra ja Tallinna KPK – Chocolate Boys.  
Mänguvaba on Viljandi HC. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 2 (1-st mängust), 2. Chocolate Boys 2 (1), 3.  
Aruküla 2 (1), 4. HC Kehra 0 (0), 5. Viljandi HC 0 (1), 6. SK Tapa 0 (1), 7.  
Tallinna KPK 0 (1) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla) 13, Martin Noodla (Chocolate 
Boys) 10, Mario Karuse (Põlva Serviti) 8, Kaspar Lees (SK Tapa) 8, Andre Sild 
(Tallinna KPK) 8, Henri Sillaste (Põlva Serviti) 8, Priit Kotsar (Chocolate Boys) 
7, Ott Varik (Viljandi HC) 7 tabamust. 
 
19.09. (kell 18.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Aruküla 
 
Serviti sai avavoorus suure võidu, kui alistas kodus Põlvas 33:18 Tallinna 
Käsipallikooli. Kaks punkti teenis tabelisse ka Aruküla, olles võõrsil 31:23 üle 
Viljandist. 
 
„Liigume õiges suunas,“ tõdes Serviti peatreener Kalmer Musting. „Kiirus ja 
koostöö on tasemel, kuid vajaka jääb võimusest ning stabiilsusest. Mäng kestab 60 
minutit ja euromängud Minski SKA vastu näitasid, et ärakukkumised poolaja 
lõppudes on lubamatud.“ 
 
Kuigi Serviti purustas avavoorus Käsipallikooli 15 väravaga, ei tulnud võit 
Mustingu meelest üldse kergelt. „Vahe kärises suureks alles lõpus. Erinevalt 
tulemusest on Käsipallikooli näol tegemist sümpaatse ja kiire tiimiga,“ arutles 
Musting ning kiitis ka järgmist vastast Aruküla meeskonda. „Nad alistasid 
Viljandi üllatavalt suurelt ja tegid seda seejuures võõrsil. Mina igatahes 
ootasin sealt tasavägisemat duelli. Aga teisalt on Arukülal paljud mehed 
käsipalli naasnud, lisaks tegutseb neil hästi Marko Slastinovski. Me peame 
tähelepanu pöörama eeskätt nende vasak- ja paremsisemistele ning olema valmis 
kiireteks vasturünnakuteks. Ma üldse ei imestaks, kui Aruküla võitleb kevadel 
medalite eest.“ 
 
Musting lisas veel, et kodus minnakse kõiki vastased võitma, nii ka Aruküla.  
Meeskonda vigastused ei vaeva, ent külmetushaigusega on kimpus olnud Raido 
Peedomaa. 
 
Esimeses voorus oma eelmiste aastate pearivaali Viljandi seljatanud Aruküla 
juhendaja Toivo Järv on vaatamata edule kahe jalaga maapinnal. „Peaasi, et me 
eufooriasse ei satu,“ manitses ta hoolealuseid ja tõi välja võidu võtmed. „Meil 
oli kõva tahtmine ja hea hing. Üle mitme aasta on kõik täiega asja kallal ja 
muidugi tahame oma eelmise hooaja pettumuse maha pesta. Medal pole tänavu 
võimatu, sest meie koosseis on jäänud endiseks, paljudel teistel aga nõrgenenud.“ 



 
Võit Viljandi üle jättis Järve pea külmaks ja Serviti vastu ta suurt imet ei 
oota. „Nemad on favoriidid,“ teatas ta. „Serviti teeb kaks korda päevas trenni, 
lisaks on neil vaatamata noorusele suured kogemused. Me peame kohe oma mängu 
käima saama, ent kui see ei õnnestu, siis ei tohi matši alguses püssi põõsasse 
visata.“ 
 
20.09. (kell 12.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – HC Kehra 
 
Tapa pidi avavoorus tunnistama vastase väljakul Chocolate Boysi 30:40 paremust, 
tiitlikaitsja Kehra oli mänguvaba. 
 
Tapa kaotas esimese mängu šokolaadipoistele kümne väravaga, kuid meeskonna 
lootsile Elmu Koppelmannile jäi meeskonnast hea mulje. „Mulle meeldis, et poisid 
võitlesid ja vastast ei kardetud,“ iseloomustas Koppelmann mängu. „Areng ju 
toimub ja see ei ole ühepoolne. „Hooaja alguse tõttu oli Chocolate Boysi puhul 
märgata puudujääke koostöös, meil on noored, kes sammu edasi astunud. Ma ei 
imestaks, kui hooaja lõpus võib ka mõni üllatus sündida. Tase on ühtlustunud, 
igatahes suuri saunasid me enam saada ei taha.“ 
 
Siiski ei usu Koppelmann Tapa edusse Kehra vastu, kuigi valitsev Eesti meister on 
teinud läbi uuenduskuuri. „Me võime suurtega noorteklassides võrdselt võidelda, 
kuid kogenenud mängijatega treenides leiavad nad lisaimpulsi,“ analüüsis 
Koppelmann. „Nii on ka Kehra puhul. Kui juhtumisi peaksid nad ära vajuma, siis ei 
toimu see aasta või kahega.“ 
 
Suvel muutuste tuules viibinud Kehra loovutas vahepeal neli mängijat.  
Šveitsi siirdusid põhimehed Marius Aleksejev ja Kaupo Liiva, Saksamaale Risto 
Lepp ning Kreekasse Martin Johannson. Peatreeneripingil võttis Jüri Lepa koha 
sisse Indrek Lillsoo, kes jätkab ka mängijana. „Koondise huvides on hea, et mehed 
välismaale läksid,“ rääkis Lillsoo. „Nendele oleme saanud asendust enda klubist, 
sest meil on noortetöö heal tasemel. Praegu ongi Kehral 18-st põhikoosseisu 
mehest üheksa A- või B-vanuseklassist.“ 
 
Kuigi Kehra on saanud uue näo, minnakse hooajale vastu suurte sihtidega. „Eesti 
meistrivõistlustel tahame sekkuda medalikonkurentsi, karikasarjas on eesmärgiks 
finaal,“ avalikustas esimest aastat mehi käsutav Lillsoo, kes on siiski juba oma 
mängijakarjääri kõrvalt kümme aastat noori treeninud ja tunneb seega hoolealuseid 
hästi. „Kehra noori tean enda käe alt ja vanemate meestega olen aastaid koos 
mänginud. Vastased on mulle eelnevatest aastatest tuttavad, seega justkui midagi 
uut nagu polekski.  
Tegelikult on aga tunne ikka eriline küll, sest asun ju valitsevat Eesti meistrit 
juhendama. Ennast andsin ka meeskonna rivistuses üles, kuid seda seetõttu, et 
Liiva läks välismaale ja talle pole kohe võrdväärset vahetust võtta. Minu meelest 
peab peatreener siiski väljaku äärest näpunäiteid jagama.“ 
 
Lillsoo tunnistas, et meeskond on suvel natuke nõrgenenud, ent Tapat tahetakse 
võita. „Ma olen realist ja ootan kõva lahingut,“ ei varjanud endine Eesti 
koondise nurgaviskaja. „Tapal on alati raske mängida, sest väikeses kohas 
toetatakse omasid häälekalt ja see annab meeskonnale jõudu juurde. Pealegi on nad 
niigi hea vaimuga võitlejad. Meie elu teeb raskemaks see, et põlvevigastuse tõttu 
ei saa kaasa lüüa Janar Mägi.“ 



 
22.09. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Chocolate Boys 
 
Käsipallikool kapituleerus avavoorus võõrsil Põlvas 18:33 Serviti ees, Chocolate 
Boys nuhtles kodus 40:30 Tapa meeskonda. 
 
Käsipallikooli juhendaja Ahmed Porkveli jäi meeskonna tegutsemisega Põlvas siiski 
rahule. „Tavaliselt viskasid nad meile 45, nüüd 33 väravat. Seega on kaitses 
toimunud edasiminek, ka rünnaku üle ei saa nuriseda. Näiteks Uku- Tanel Laast 
töötas kenasti ja mängis teistele viskekohad ette,“ analüüsis Porkveli. „Serviti 
aga jooksis meist lõpuks lihtsalt üle.“ 
 
Seekordse vastase Chocolate Boysi asetab Porkveli Servitiga samasse klassi, kuid 
loodab paremat tulemust. „Šokolaadipoisid toetuvad kogemustele,“ alustas ta. „Nad 
tegutsevad võrreldes Servitiga rahulikumalt ja see peaks meile paremini sobima. 
Pealegi saavad meil seekord kaasa teha Imre Erik ja Owe-Martti Lemsalu.“ 
 
Chocolate Boys alistas avavoorus Tapa kümne väravaga, ent meeskonna loots Ain 
Pinnonen mänguga rahule ei jäänud. „Tegutsesime kehvalt,“ põrutas ta. „Kui 
rünnakul saame hakkama, siis kaitses ei käivitunud me kuidagi.“ 
 
Šokolaadipoisid loovutasid suvel teistele klubidele kuus mängijat, kuid Pinnonen 
selle taha ei poe. „Algus ehk on tõesti raske, kuid jõuludeks ootan paremat 
koostööd,“ seadis ta sihte. „Otsustavateks karikamängudeks tahaks juba olla heas 
hoos.“ 
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