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Käsipalliliiga aasta viimane voor pakub HC Kehra ja Põlva Serviti vastasseisu 
 
Enne jõulu- ja koondisepausi peetakse Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel selle aasta viimane voor, 
kus pühapäeval on keskses kohtumises vastamisi HC Kehra ja Põlva Serviti. Veel võtavad samuti 
pühapäeval üksteiselt mõõtu SK Tapa ja Viljandi HC ning teisipäeval Tallinna KPK ja Aruküla. 
Mänguvaba on Chocolate Boys. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 18 (10-st mängust), 2. HC Kehra 16 (9), 3. Chocolate Boys 14 (10), 4. Aruküla 
8 (10), 5. Viljandi HC 8 (9), 6. Tallinna KPK 2 (9), 7. SK Tapa 0 (9) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 94 (83/11), Uku-Tanel Laast (Chocolate 
Boys/Tallinna KPK) 73 (11/62), Marko Koks (Viljandi HC) 68, Martin Noodla (Chocolate Boys) 66, Erkki 
Maripuu (Aruküla) 63, Mario Karuse (Põlva Serviti) 59, Kristjan Lind (Aruküla/HC Kehra) 54 (49/5), Kaspar 
Lees (SK Tapa) 52, Janar Mägi (HC Kehra) 52, Ott Varik (Viljandi HC) 49, Ravo Voosalu (Chocolate 
Boys) 46, Olev Eensalu (HC Kehra) 43, Roman Glinkin (HC Kehra) 43, Jürgen Rooba (Chocolate Boys) 
43 tabamust. 
 
20.12. (kell 12.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Viljandi HC 
Omavahelised mängud. 1. ring: 23:30. 
 
Tapa meeskond oli eelmises voorus mänguvaba, Viljandi pidi aga kodus tunnistama Põlva Serviti 21:31 
paremust. 
 
Seni punktita olev Tapa kohtus meistrivõistlustel viimati Arukülaga ja kaotas võõrsil 26:31. Seejuures oldi 
viis minutit enne mängu lõppu taga vaid kahe tabamusega, ent siis lasti kodumeeskonnal visata kolm 
väravat järjest. „Meid hakkas kimbutama väsimus, lisaks tegi nende väravavaht otsustavatel hetkedel 
paar head tõrjet,“ meenutas Tapa peatreener Elmu Koppelmann. „Meie puuriluku töö aga jättis soovida ja 
ka rünnakul olime kehvakesed, sest viskasime koguni 11 korda vastu Aruküla väravavahti.“ 
 
Hea esitus Arukülas tiivustas Koppelmanni, kes ootab nüüd Viljandi vastu kena partiid. „Loodame 
punktiarve avada,“ teatas ta. „Vahepealsed paar vaba nädalat tulid meile kasuks. Mehed kosusid 
vigastustest ja saime kodus trenni teha. Pealegi on meil tänavu olnud superpublik. Rohkem rahvast käib 
ehk Põlvas mänge vaatamas.“ 
 
Koppelmann lisas, et vahepeal pole neil keegi vigastada saanud, ent olukord on selles küsimuses ikkagi 
sant. „Käetraumadega võitlevad Mehis Nõmmik ja Ingvar Volkov jäävad ilmselt hooaja lõpuni platsilt 
eemale,“ teatas Koppelmann. „Veel hullem on seis Mikk Mäesepaga, kelle raske jalavigastuses lõpetab 
mehe karjääri. Igatahes ütles ta mulle, et teeb käsipalliga lõpparve.“ 
 
Viljandi juhendaja Lembit Nelke ei taha Tapale esimesena punkte loovutada. „Kahju, kui me pühapäeval 
võitu ei saa,“ lausus Nelke tagasihoidlikult. „Selge on aga see, et Tapa tänavu nullile jää.“ 
 
Nelke teab, et lihtsalt jutuga mänge ei võida. „Peame oma võimetele vastava partii esitama, sest nii palju 
meil taset ei ole, et iga vastase tarbeks mängustiili muuta,“ selgitas ta. „Ka Tapa publiku ees on meil 
reeglina raske olnud. Seega sõltub seal palju kohtuniketööst. Tähtis on veel see, et Tapa ei satuks 
koduseinte toel hoogu.“ 
 
20.12. (kell 14.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Põlva Serviti 
Omavahelised mängud. 1. ring: 33:30. 
 
Kehra purustas viimati võõrsil 39:26 Tallinna Käsipallikooli, Põlva Serviti sai samuti vastase väljakul 31:21 
jagu Viljandist. 



 
Liidrite Kehra ja Serviti vastasseis on kahtlemata vooru keskseim mõõduvõtt. Meeskonnad on tänavu 
kohtunud kolm korda. Meistrivõistluste avaringis sai tiitlikaitsja Kehra võõrsil konkurendist jagu 33:30 ja 
võitis oma kodus ka esimese karikafinaali 34:31. Teises mängus oli Serviti Põlvas kindlalt parem 33:25 
ning viis karika Lõuna-Eestisse. 
 
„Ees seisab väga tähtis kohtumine, sest selle võitja võtab uue aasta vastu liidrina. Lisaks kõigele on 
hooaeg edenenud nii kaugele, et mängul on suur kaal põhiturniiri esikoha saatuse küsimuses,“ analüüsis 
Kehra loots Indrek Lillsoo. „Arvan, et karikafinaal meie meeste edasistele esitustele erilist mõju enam ei 
avalda. Pigem tahame juba pühapäeval vastasele tõestada, et me pole neist kehvemad.“ 
 
Lillsoo sõnul tuleb Kehral Serviti vastu tegutseda filigraanselt. „Peame vältima lihtsaid vigu, sest Põlva 
neid ei andesta,“ kordas Lillsoo vana tõde. „Veel on meie jaoks oluline Janar Mägi panus, kes jäi teises 
karikafinaalis varju.“ 
 
Ka Serviti peatreeneri Kalmer Mustingu arust on Kehra võtmemängijaks Mägi. „Janar pole neil ainus 
tegija, kuid teda tuleb pidada Kehra liidriks,“ kommenteeris Musting. „Mägi tõmbab Kehra mängu käima, 
ent ei saa unustada, et kogu nende põhituumik on suurte kogemustega. Seega suudab neil liidrirolli ka 
mõni teine mees enda õlule võtta.“ 
 
Musting ei kavatse Kehrale jõulukingitust teha, sest tahab koos Servitiga uut aastat vastu võtta 
liidripositsioonil. „Meil on tänavu kirjas kaks kaotust, mis mõlemad saadud Kehralt. Kui karikafinaali teise 
mängu võitsime suurelt, siis tasavägistes lahingutes oleme neile alla jäänud,“ meenutas Musting. 
„Kaotatud matšides on meid alt vedanud väravavahid ja kaitse, kuid nende liinide hetkevormi peal me 
olemegi tänavu elanud. Lisaks on Kehra oma suurte kogemustega meie mängu halvanud ning oma 
tahtmise peale surunud.“ 
 
Kui teised Eesti klubid pääsevad pärast eelolevat vooru jõulupuhkusele, siis Mustingul jätkub tööd ka 
aastavahetuseks. 26. detsembril sõidab Serviti rahvusvahelisele turniirile Hollandisse, jaanuari alguses 
ootab koondist ees MM-valikturniir. „Kohe pärast mängu Kehraga hakkame valmistuma turniiriks 
Hollandis, kus meid aitab Mait Patrail. Esmaspäeval peaks ta Põlvasse jõudma ja Serviti treeningutega 
liituma,“ sõnas Serviti ja Eesti koondise peatreener Musting. „Aastavahetuse paiku hakkame koondisega 
valmistuma jaanuari keskel toimuvateks MM-valikmängudeks.“ 
 
22.12. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Aruküla 
Omavahelised mängud. 1. ring: 29:38. 
 
Tallinna Käsipallikool kaotas eelmises voorus kodus 26:39 Kehrale ja Aruküla samuti omal väljakul 30:45 
Chocolate Boysile. 
 
„Poisid mängisid Kehra vastu rahuldavalt. Parema tulemuse saavutamiseks jäid meil puudu Uku-Tanel 
Laastu väravad,“ meenutas Käsipallikooli juhendaja Ahmed Porkveli hea sõnaga Chocolate Boysi 
siirdunud hoolealust. „Rasmus Peterson oli Laastu positsioonil tubli, kuid ta on alles 19-aastane 
tagasihoidlik noormees ning vajab kohanemiseks aega.“ 
 
Kuna Käsipallikooli ja Aruküla trumbid peituvad heas rünnakus, siis peab Porkveli eesseisva duelli 
võtmesõnaks tagaliini. „Võidab see, kumb saab esimese kümne minutiga oma kaitse paremini pidama, 
sest rünnakuteks jätkub meil jõudu piisavalt,“ ennustas Porkveli. „Meie üheks suurimaks probleemiks on 
ebastabiilsus. Sisse tulevad tõusud ja mõõnad, sest liiga tihti üritatakse visata iluväravaid, kuigi nende 
aeg on tänapäeva käsipallis ümber saanud.“ 
 
Aruküla loots Toivo Järv muretseb sarnaselt Porkvelile kaitse pärast. „Me oleme kogu tänavuse hooaja 
harrastanud kiiret käsipalli,“ rääkis Järv. „Võrreldes Käsipallikooliga on meil rohkem viskajaid. Selle abil 
saame neist ehk ka jagu.“ 
 



Järve sõnul on Aruküla peamiseks murelapseks suur lihtvigade arv. „Kui iga mees teeb kohtumises neli 
viga kaitses ja kaks rünnakul, siis korrutades selle mängijate arvuga väljakul ehk kuuega, saame üldise 
eksimuste arvu,“ rehkendas endine tippväravavaht. „Niimoodi tugevaid vastaseid ei võida. Seetõttu 
peame tempo maha võtma või jätkama jooksmist. Esimesel juhul kaotaksime vastasele viieteistkümne 
värava asemel kaheksaga, kuid ka see ei ole lahendus. Vigade vältimiseks peame kõik peeglisse 
vaatama ning omad järeldused tegema. Käsipall algab ju ikkagi kaitsest ja mõistusest.“ 
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