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Võidusoonele pääsenud Chocolate Boys kohtub käsipalliliigas Arukülaga 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste järjekordses voorus kohtuvad Chocolate Boys – Aruküla, HC Kehra 
– Tallinna KPK ja Põlva Serviti – Viljandi HC. Mänguvaba on SK Tapa. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 26 (15-st mängust), 2. Chocolate Boys 24 (15), 3. HC Kehra 22 (14), 4. 
Aruküla 12 (15), 5. Viljandi HC 10 (14), 6. SK Tapa 6 (15), 7. Tallinna KPK 2 (14) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 126 (115/11), Marko Koks (Viljandi HC) 
105, Mario Karuse (Põlva Serviti) 96, Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 95 (33/62), Erkki 
Maripuu (Aruküla) 95, Kaspar Lees (SK Tapa) 85, Janar Mägi (HC Kehra) 81, Ravo Voosalu (Chocolate 
Boys) 78, Roman Glinkin (HC Kehra) 77, Kristjan Lind (Aruküla/HC Kehra) 75 (70/5) tabamust. 
 
23.02. (kell 18.00) Kiili Spordihall: Chocolate Boys – Aruküla 
Omavahelised mängud. 1. ring: 35:30; 2. ring: 45:30. 
 
Chocolate Boys alistas viimati kodus 28:27 Põlva Serviti ja muutis tabeliseisu põnevaks. Nüüd võitlevad 
põhiturniiri esikoha eest Serviti ning Kehra. Kui üllatusi ei sünni, sõltub kõik Kehrast. Tiitlikaitsja lõpetab 
esimesena, kui alistab Serviti ja Chocolate Boysi. Ükskõik mis muu stsenaariumi korral võidab põhihooaja 
Serviti. Aruküla nii kõrgesse mängu ei sekku enam ka teoreetiliselt, liiati kaotati eelmises voorus võõrsil 
25:29 Tapale. 
 
Chocolate Boys on sattunud heasse hoogu, ent meeskonna peatreeneri Ain Pinnoneni meelest 
arenguruumi jagub. „Serviti vastu tegutsesime avapoolajal hästi ning võitsime selle seitsme väravaga. 
Oluline oli ka see, et kaitse pidas,“ meenutas Pinnonen. „Pärast vaheaega lasid mehed ennast 
lõdvemaks ja äärepealt oleks see meile karmilt kätte maksnud. Kokkuvõttes võib öelda, et liigume 
paremuse suunas, kuid play-offiks peame oma mängu veelgi parandama.“ 
 
Kuigi Chocolate Boys ei võitle enam põhiturniiri võidu eest, püütakse kindlasti teist kohta. Selleks on vaja 
Kehralt võtta vähemalt punkt. „Teine koht annab meile poolfinaaliks koduväljakueelise,“ selgitas 
Pinnonen. „Kindlasti ihkab seda ka Kehra.“ 
 
Neljanda koha eest võitlev Aruküla kaotas eelmises voorus heas hoos olevale Tapale ja jättis põhirivaal 
Viljandile võimaluse. „Võtan Tapa kaotuse osaliselt enda kanda,“ vabandas Aruküla juhendaja Toivo Järv 
fännide ees. „Olin liiga optimistlik ja nad kasutasid selle ära. Oma elu halvima partii esitas meie liider 
Marko Slastinovski ning me ei saanud ka kaitset pidama.“ 
 
Järve meelest peab Aruküla meeskond Chocolate Boysi vastu oma mängu parandama. „Kui nad jälle 
meile 40 väravat viskavad, siis pole midagi hõisata,“ meenutas Järv seniseid 30:35 ja 30:45 kaotusi. „Aga 
Chocolate Boysi pink on meie omast pikem. Kui kellelgi nende põhimeestest juhtub halb päev olema, siis 
tuleb pingilt uus samal tasemel mängija. Meie elu teeb seekord raskemaks ka see, et peame läbi ajama 
Andreas Kommerita.“ 
 
23.02. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Tallinna KPK 
Omavahelised mängud. 1. ring: 38:28; 2. ring: 39:26. 
 
Tiitlikaitsja Kehra sai eelmises voorus kodus 29:25 jagu Viljandist, kellele tänavu on korra ka kaotatud. 
Tallinna Käsipallikool oli mänguvaba. 
 
Käsipallikool peab tänavu ilmselt rahulduma viimase kohaga, sest nende peakonkurent Tapa alistas 
viimati Aruküla. Nüüd on meeskondade vahe neli punkti ning Tapal jääb mängida kolm ja Käsipallikoolil 
neli matši. 



 
Igal aastal oma tippmängijaid konkurentidele loovutanud Käsipallikool pole suutnud liidritest tekkinud 
tühimikku täita. Eelmises mängus häviti 27:50 Chocolate Boysile ja midagi eriti paremat on nüüdki raske 
loota. „Käsipallikooli seis on vilets,“ teab Kehra loots Indrek Lillsoo. „Loodame jõudude vahekorra kohe 
paika panna, et siis noortele ohtralt mänguaega anda.“ 
 
Kehral on olnud veebruaris tihe graafik, mis annab meestel veidi tunda. „Paljudel on tekkinud 
pisivigastused,“ sõnas Lillsoo. „Näiteks Janar Mäge vaevab säärelihasetrauma ning tema jääb seetõttu 
mängust Käsipallikooliga kõrvale.“ 
 
Tabeliseisu läbi analüüsinud Lillsoo üritab tiitlikaitsja vormikõvera üles käänata märtsikuuks. „Meie jaoks 
on olulised mängud märtsis Serviti ja Chocolate Boysi vastu. Selleks ajaks loodame olla heas hoos,“ 
rääkis Lillsoo. „Kuna nüüd pole meil paari nädala jooksul üliolulisi matše, siis saame pisut rõhku pöörata 
füüsilise aluspõhja ladumisele.“ 
 
25.02. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Viljandi HC 
Omavahelised mängud. 1. ring: 40:22; 2. ring: 31:21. 
 
Tabelijuht Serviti sai viimati võõrsil valusa 27:28 kaotuse Chocolate Boysilt, Viljandi kapituleerus 25:29 
Kehra ees. 
 
Tänavu esimestes omavahelistes kohtumistes Chocolate Boysist teerullina üle sõitnud Serviti sai seekord 
vastu näppe, kuid meeskonna juhendaja Kalmer Mustingu meelest tuli see ehk hoopiski kasuks. „Äkki 
oligi hea, et just nüüd kaotasime,“ filosofeeris ta. „Me ei saanud oma mängu alguses üldse käima. Jäime 
kohe taha 5:14 ja sellega oligi asi tehtud. Igatahes nii nõrka partiid ma enda meeskonna esituses ei 
mäletagi. Kuigi kõik teadsid, et kohtumine on tähtis, jäi häälestumine kesiseks.“ 
 
Raskelt kogus Serviti mängumasin tuure ka pühapäeval toimunud Balti liiga matšis Riia LSPA vastu, mis 
siiski pärast 12:15 kaotatud poolaega 30:28 võideti. „Avapoolajal elasime hästi tegutsenud Mario Karuse 
najal,“ meenutas Musting. „Probleeme valmistas ka kiirrünnakute realiseerimine.“ 
 
Põhiturniiri esikoha nimel võitlev Serviti ei tohi enam vääratada ja seda teab ka Musting. „Balti liigas 
oleme poolfinaalkoha taganud, sestap keskendume nüüd täielikult Eesti meistrivõistlustele,“ teatas ta ning 
mõtles juba eelseisvale mängule mulkidega. „Viljandi pole ehk praegu parimas hoos, kuid alahinnata neid 
ei saa. Viljandi on sitke meeskond, kes pingutab lõpuni. Nende trumbiks on ka võimas kaitse. Kindlasti 
võrdsustab võimalusi asjaolu, et mängust peab eemale jääma Chocolate Boysi vastu õlga vigastanud 
Andrei Ternovõi. See tagab rohkem mänguaega noorele Priit Jõksile.“ 
 
Viljandi loots Lembit Nelke Põlvast edu ei oota. „Servitis on profid, meil amatöörid. Seega tuleb nii öelda 
kohustuslik mäng, kus jõudude vahekord on enne paigas,“ ütles Nelke. „Peame Põlvas läbi ajama Marko 
Petersonita, mis tähendab, et rohkem pääsevad väljakule noored.“ 
 
Kogu hooaja neljanda koha eest võidelnud Viljandi peab pisut ootamatult hakkama jälgima hoopis 
seljatagust, sest viimasel ajal on hoogu sattunud Tapa. Virulased on viimasest kuuest kohtumisest 
võitnud kolm ning jäävad Viljandist maha nelja punktiga. „Kuuendaks jääda küll ei taha, sest siis tuleks 
veerandfinaalis vastaseks Serviti, Kehra või Chocolate Boys,“ arutles Nelke. „Kolmandas ringis kohtume 
Tapaga märtsi keskel kodus. See mäng otsustabki meie lõppkoha põhiturniiril.“ 
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