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Käsipalliliiga aasta avavad Chocolate Boys ja Viljandi HC 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste selle aasta esimeses mängus on teisipäeval vastamisi 
Chocolate Boys ja Viljandi HC. Veel kohtuvad SK Tapa – Tallinna KPK ning HC Kehra – 
Aruküla. Mänguvaba on liider Põlva Serviti. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 20 (11-st mängust), 2. HC Kehra 16 (10), 3. Chocolate Boys 14 
(10), 4. Aruküla 10 (11), 5. Viljandi HC 8 (10), 6. Tallinna KPK 2 (10), 7. SK Tapa 2 (10) 
punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 106 (95/11), Uku-Tanel 
Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 73 (11/62), Marko Koks (Viljandi HC) 72, Erkki 
Maripuu (Aruküla) 68, Martin Noodla (Chocolate Boys) 66, Mario Karuse (Põlva Serviti) 63, 
Kristjan Lind (Aruküla/HC Kehra) 62 (57/5), Kaspar Lees (SK Tapa) 59, Janar Mägi (HC 
Kehra) 57, Roman Glinkin (HC Kehra) 52 tabamust. 
 
19.01. (kell 18.00) Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Viljandi HC 
Omavahelised mängud. 1. ring: 43:23. 
 
Chocolate Boys oli 2009. aasta viimases voorus mänguvaba, Viljandi kaotas aga võõrsil 
mõnevõrra üllatuslikult tabeli punasele laternale Tapale 21:24. 
 
Kuigi šokolaadipoisid said avaringis mulkidest jagu koguni 20-ne väravaga, ei oota 
meeskonna peatreener Ain Pinnonen nüüd kerget jalutuskäiku. „Olime neist toona rohkem 
motiveeritud,“ meenutas Pinnonen. „Väravavaht oli meil hea ja saime palju kiirrünnakuid.“ 
 
Kuu aega kestnud paus mõjus Chocolate Boysile hästi, sest taas on Pinnoneni käsutuses 
joonemängija Ego Riener ja väravavaht Mikola Naum. Meeskond tegeles kogu jaanuari 
treeningutega ja osales nädalavahetusel spordiselts Jõud turniiril, kus sai Põlva Serviti järel 
ning Viljandi HC ja Tartu Ülikool ASK-i ees teise koha. „Jõulude järel oleme tegelenud 
üldfüüsilise ettevalmistusega,“ tutvustas Pinnonen šokolaadipoiste tegemisi. „Viljandis saime 
nüüd pidada neli kohtumist ja see peaks olema mängutunnetuse leidmiseks piisav.“ 
 
Pinnonen lisas, et seekord ei saa meeskonda aidata kopsupõletikus vaevlev Ravo Voosalu ja 
töökohustustega on seotud väravavaht Aivar Paist. „Siim Patrael on Paisti edukalt asendanud. 
Kui ta saab oma tööga seegi kord hästi hakkama, siis ma Naumi väga ei kasuta,“ sõnas 
Pinnonen. 
 
Chocolate Boys on tänavu olnud Viljandile ebamugav vastane. Meistrivõistluste avaringis 
olid pealinlaste edunumbrid 43:23 ja pühapäeval spordiklubi Jõud turniiril 27:15. „Nad 
jooksevad meist lihtsalt üle,“ lausus Viljandi juhendaja Lembit Nelke. 
 
Viljandi on tänavu esinenud heitlikult. Võidetud on näiteks tiitlikaitsjat Kehrat, kuid kaotatud 
tabeli viimasele Tapale. Laupäeval tehti spordiklubi Jõud turniiril viik kolme põhimeheta 
mänginud Põlva Servitiga. „Me oleme amatöörid. Seega pole meil tõuse, vaid esinevad 



mõõnad,“ illustreeris Nelke. „Meie jaoks on kõik turniirid tähtsad ja seega üritame endast alati 
maksimumi anda. Tapa vastu see ei õnnestunud, sest nad tahtsid võitu meist veelgi rohkem.“ 
 
19.01. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Tallinna KPK 
Omavahelised mängud. 1. ring: 30:31. 
 
Tapa avas eelmises voorus punktiarve, kui sai kodusaalis 24:21 jagu Viljandist. Tallinna 
Käsipallikool vandus samuti omal väljakul 26:35 alla Arukülale. 
 
Seni kaks punkti teeninud Tapa ja Tallinna Käsipallikool võitlevad viimase play-offi koha 
eest. Avaringis võttis Tallinnas napi 31:30 võidu Käsipallikool, tasavägist lahingut võib 
oodata nüüdki. „Ilmselt tuleb rabe mäng, kus määravaks saab suurem võidunälg,“ ennustas 
Tapa loots Elmu Koppelmann. „Meil on koduväljakueelis, lisaks saavad võtmesõnadeks 
olema kaitse, väravavahi töö ja oma mängujoonisest kinni pidamine. Meie elu teeb kergemaks 
see, et Käsipallikool loovutas hiljuti põhimängija Uku-Tanel Laastu Chocolate Boysile.“ 
 
Tapa meeskonda on tänavu kimbutanud vigastused, nüüd langes rivist välja puurilukk Jaanis 
Eisan. „Jaanis jooksis värava taha pallile järele ja jäi seinavõrku kinni,“ selgitas Koppelmann. 
„Paraku läks tal nii õnnetult, et peab kogu ülejäänut hooaega jalavigastuse tõttu kõrvalt 
vaatama. Taas on aga rivis Mehis Nõmmik ja Ingvar Volkov, kes teevad juba trenni. Praegu 
ma veel ei tea, kas neid mehi Käsipallikooli vastu kasutada saan.“ 
 
Kogenenud treenerina teab Koppelmann mehi kimbutavate vigastuste põhjust. 
„Asjaarmastajatena teeme ebakorrapäraselt trenni. Tahtmine on tihtilugu liiga suur ja nii need 
traumad tulevad,“ sõnas ta. 
 
Käsipallikooli peatreener Ahmed Porkveli ootab hoolealustelt võitu, kuid see pole eesmärk 
omaette. „Me oleme teinud head tööd siis, kui suudame uusi mängijaid peale kasvatada,“ 
filosofeeris Porkveli, kelle käe all on arvestatavateks tegijateks sirgunud Sten Toomla, Dener 
Jaanimaa, Uku-Tanel Laast ja teised. 
 
Siiski ei lähe Käsipallikool väljakule kunagi kaotama. Ka seekord mitte. „Arvan, et tuleb 
tasavägine pusimine,“ lausus Porkveli. „Tapal on koduväljakueelis, meie peame edu 
saavutamiseks mängima mõistusega.“ 
 
19.01. (kell 19.45) Aruküla Spordihoone: HC Kehra – Aruküla 
Omavahelised mängud. 1. ring: 48:28. 
 
Tiitlikaitsja Kehra pidi viimati liidrite duellis tunnistama kodus Põlva Serviti 28:38 paremust, 
Aruküla purustas aga võõrsil 35:26 Tallinna Käsipallikooli. 
 
Kehra meeskond mõtleb juba kevadele ja seetõttu tegeleti aasta alguses peamiselt põhja 
ladumisega. „Mehed tegid kaks korda päevas üldfüüsilist trenni, palli me praktiliselt ei 
puutunudki,“ kirjeldas Kehra juhendaja Indrek Lillsoo. „Kuna suur pingutus mõjub 
organismile kurnavalt, siis on meil praegu osad mängijad kimpus külmetushaigustega.“ 
 
Kehra purustas avaringis Aruküla koguni 20-ne väravaga, ent see pole Lillsood uinutanud. 
„Pika pausi järel tuleb esimene mäng ikka rabe,“ analüüsis Lillsoo. „Kindlasti tahame võitu, 
pealegi on Aruküla tugevad ja nõrgad küljed meile hästi teada. Nad on kiired ja rünnakul 
head, kuid kaitse lonkab. Meie trumbiks saab kindlasti olema suur kogemustepagas.“ 



 
Tervelt kuu aega kestnud pausi veetis ka Aruküla meeskond jõusaalis rassides. „Pidasime ühe 
kontrollkohtumise Audentesega ja sellest meile piisab,“ sõnas Aruküla loots Toivo Järv 
kindlameelselt. 
 
Ka Järv tunnistas, et Aruküla tegutseb hästi rünnakul, ent kaitses nigelalt. „Me teame, millist 
mängu peame kevadel play-offi näitama,“ jäi endine tippväravavaht salapäraseks. „Peame 
enda tegutsemist väljakul juba praegu kohendama, sest muidu kohtume veerandfinaalis 
taaskord Viljandiga. Seega üritame nüüd Kehra vastu teistmoodi mängida. Ennustan, et 
seekord suurt skoori ei tule.“ 
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