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Kehra ja Chocolate Boysi duell selgitab käsipalliliigas teise poolfinalisti 
 
Sel nädalal peetakse Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel põhiturniiri viimane voor, kus 
mulluste finalistide HC Kehra ja Chocolate Boysi duell selgitab teise koha omaniku. 
 
Teatavasti pääsevad põhiturniiri kaks paremat meeskonda otse poolfinaali, kohtadele kolm 
kuni kuus platseeruvad tiimid jätkavad veerandfinaalis. Kuna lahtine on veel vaid teise koha 
saatus, siis ülejäänud viimase vooru matšides SK Tapa – Põlva Serviti ning Tallinna KPK – 
Viljandi HC pole kaalul rohkem kui au. Põhiturniiri on juba lõpetanud Aruküla. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 30 (17-st mängust), 2. Chocolate Boys 28 (17), 3. HC Kehra 26 
(17), 4. Aruküla 14 (18), 5. Viljandi HC 12 (17), 6. SK Tapa 8 (17), 7. Tallinna KPK 2 (17) 
punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 152 (141/11), Marko Koks 
(Viljandi HC) 129, Erkki Maripuu (Aruküla) 116, Mario Karuse (Põlva Serviti) 110, Uku-
Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 106 (44/62), Janar Mägi (HC Kehra) 103, 
Kaspar Lees (SK Tapa) 101, Roman Glinkin (HC Kehra) 92, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 
90, Kristjan Lind (Aruküla/HC Kehra) 84 (79/5) tabamust. 
 
23.03. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Põlva Serviti 
Omavahelised mängud. 1. ring: 21:43; 2. ring: 16:34. 
 
Tapa alistas eelmises voorus võõrsil 30:26 Tallinna Käsipallikooli ja kindlustas kuuenda 
koha, mis tagas pääsu veerandfinaali. Põhiturniiri esikoha juba kindlustanud Põlva Serviti oli 
mänguvaba. 
 
Kohtumises pole enam midagi kaalul ja seetõttu saavad mõlemad meeskonnad valmistuda 
play-offiks. „Anname koduväljakul endast alati maksimumi, et publik ei peaks pettuma,“ 
süstis Tapa teine treener Aron Jaanis hoolealustesse võitlusvaimu. „Küsimus on häälestatuses. 
Serviti on meist üle kaitses, mille pealt nad saavad kiirrünnakuid, ent positsioonimängus pole 
liiga esimese ja teise poole meeskondade vahe kuigi suur. Kuna nädalavahetusel toimusid A-
vanuseklassi meistrivõistlused, siis on nooremad mehed väsinud. Sama seis on aga ka 
Servitil.“ 
 
Jaanise sõnul ootab Tapa juba veerandfinaale, kuigi pole teada, kas rinda tuleb pista 
Chocolate Boysi või Kehraga. „Ihkaks ühte võitu sealt,“ põrutas Jaanis. „Oleme tänavu 
esitanud nii šokolaadipoiste, kui ka Kehra vastu ühe partii, seega on kõik võimalik. Selge on 
see, et rasked vastased on nad meile mõlemad. Chocolate Boysi trumbiks on pikk pink, 
Kehral tugev pommitaja Janar Mägi.“ 
 
Serviti mõtleb juba nädalavahetusel Põlvas toimuvale Balti liiga finaalturniirile, kus tuleb 
mängida Riihimäki Cocksi ja Riia LSPA-ga. „Matš Tapaga aitab meil selleks vormi lihvida,“ 
sõnas Serviti juhendaja Kalmer Musting. „Kuna meie nooremad mehed olid seotud A-klassi 
meistrivõistlustega ja praegu koguneb treeninglaagrisse ka Eesti järelkasvu koondis, siis 
sõidame Tapale oma kogenud kaardiväega.“ 



 
Serviti on tänavu olnud Tapa jaoks ebamugav vastane, sest virulastel on kahe mängu peale 
lubatud visata kõigest 37 väravat. „Tapa on ise rünnakul kinni jooksnud,“ analüüsis Musting. 
„Meil pole küll sellist plaani olnud, et Tapat kõvasti nüpeldada.“ 
 
23.03. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Viljandi HC 
Omavahelised mängud. 1. ring: 30:31; 2. ring: 21:33. 
 
Tallinna Käsipallikool pidi eelmises voorus tunnistama kodus Tapa 26:30 paremust ja 
rahuldub tänavu viimase kohaga. Viienda taganud Viljandi kaotas samuti omal väljakul 
suurelt 22:37 Chocolate Boysile. 
 
Käsipallikool tahab hooaja lõpetada hea tujuga ja kavatseb Viljandi vastu endast kõik välja 
pigistada. „Tabeli teise poole meeskonnad on enam-vähem võrdsed,“ arutles Käsipallikooli 
esindaja Imre Erik. „Eelmistes matšides Viljandiga oleme kolmveerand mängust heidelnud 
nendega võrdselt, ent lõpus ära vajunud. Meie jaoks on tähtis see, kaua noored vastu peavad, 
kuidas kaitse töötab ja kas me suudame oma mängujoonisest lõpuni kinni hoida.“ 
 
Eriku sõnul on neil hooaja viimase mängu eel probleeme koosseisuga. „Meil mängib palju 
noori, kes on praegu aga tihedalt kooliga seotud. Seetõttu peame läbi ajama vaid paari 
vahetusmehega,“ kirjeldas Erik hetkeseisu. „Aga see on tänavu viimaseks pingutuseks ja meil 
ei jää muud üle, kui lõppvaatuseks ennast kokku võtta.“ 
 
Ka Viljandil on kohtumises kaalul vaid au. „Ikkagi tahame võita, et veerandfinaalidele hea 
enesetundega vastu minna,“ lausus Viljandi loots Lembit Nelke. „Tagumise neliku 
tasemevahe pole kuigi suur, seega ei tohi me ennast tabeliseisust uinutada lasta. Peame 
väljakul maksimaalsest pingutama ja oma mängurütmi vastasele peale suruma. Lihtne see ei 
ole, sest sama üritab kindlasti ka Käsipallikool. Meie elu teeb raskemaks see, et nooremad 
mehed on A-klassi meistrivõistlustest väsinud.“ 
 
Eelmises voorus sai Viljandi koguni 15-väravalise kaotuse Chocolate Boysilt, kuid Nelke 
jaoks polnud see üllatus. „Chocolate Boys on meile ebamugav vastane,“ teatas Nelke. „Neil 
on pikk pink ja nad jooksevad meist lihtsalt üle. Nii ei olnud meil seegi kord nende vastu 
midagi teha.“ 
 
24.03. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Chocolate Boys 
Omavahelised mängud. 1. ring: 37:33; 2. ring: 34:38. 
 
Kehra ja Chocolate Boys said viimati võõrsil suured võidud. Tiitlikaitsja Kehra purustas 
33:24 Aruküla ning mullune finalist Chocolate Boys 37:22 Viljandi. 
 
Vooru keskses kohtumises jagatakse välja põhihooaja teine koht, kuid meeskondade 
peatreenerid ei taha seda kuigivõrd tähtsustada. „Kui nüüd kaotame, siis pole ju katki 
midagi,“ ütles Kehra juhendaja Indrek Lillsoo diplomaatiliselt. „Koduväljakueelis play-offis 
on küll hea, ent Chocolate Boysiga pole see nii oluline kui näiteks Põlvaga, kus juba pikk sõit 
kurnab parasjagu. Teine koht vabastaks küll veerandfinaalseeriast, kuid mängupraktika 
huvides ehk polekski paha enne hooaja otsustavaid lahinguid Tapalt mõõtu võtta.“ 
 
Kui Kehra ja Chocolate Boys kohtuvad igal hooajal reeglina rohkem kui kümme korda, siis 
tänavu ootab meeskondi ees alles kolmas omavaheline duell. Nimelt ei osale šokolaadipoisid 



Balti liigas ja ka karikavõistlustel suudeti teineteist vältida. „See lisab vaid põnevust, sest me 
ei tea vastase hetkeseisu kohta kuigi palju,“ rääkis Lillsoo. „Kuna Chocolate Boysil pole 
seljataga A-vanuseklassi mänge, siis on nad puhanumad. Ent vajadusel võtame kolmapäeval 
nende kõrge tempo vastu. Nad on hästi treenitud ja ka pingimehed lülituvad mängu 
võidujanuliselt. Meie edu võtmeks peab seegi kord saama tugev kaitse.“ 
 
Chocolate Boysi lootsi Ain Pinnoneni jaoks ei anna põhiturniiri teine koht suurt midagi. 
„Saaksime poolfinaaliks küll koduväljakueelise, ent jääksime ilma vajalikust 
mängupraktikast, mida pakuksid play-offi avaringi matšid Tapaga,“ tunnistas Pinnonen. 
„Seega ei asetaks ma praegust vastasseisu Kehraga kuigi olulisele kohale.“ 
 
Pinnonen lisas, et siiski ei minda väljakule kaotama sellelgi korral. „Mängime alati võidule, 
pealegi annaks paremus omavahelises kohtumises meile Kehra ees psühholoogilise eelise,“ 
filosofeeris Pinnonen. „Siiski kavatsen kolmapäeval kõigile mänguaega anda, et mehed 
oleksid valmis märksa olulisemateks play-offi kohtumisteks.“ 
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