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Serviti ja Kehra jahivad käsipalliliiga poolfinaalides teist võitu 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel toimuvad neljapäeval kolme võiduni peetavate 
poolfinaalseeriate teised kohtumised, kus on vastamisi põhiturniiri valitseja Põlva Serviti ja 
Viljandi HC ning mullused kaks paremat klubi HC Kehra ja Chocolate Boys. 
 
08.04. (kell 18.30) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Chocolate Boys (seeria seis 1:0) 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 37:33; 2. ring: 34:38; 3. ring: 31:35. 1. 
poolfinaal: 26:25. 
 
Eelmise aastate finalistide avamäng pakkus piisavalt närvikõdi. Viis minutit enne normaalaja 
lõppu oli Chocolate Boys 24:21 ees, ent sellest võiduks ei piisanud. Viimastel sekunditel 
teenis Kehra 9-meetri karistusviske, pall mängiti Jaan Kaugele, kes nahkkera koos 
lõpusireeniga väravasse toimetas. Kehra võitis 26:25 ja haaras endale koduväljakueelise. 
 
„Lõpus said määravaks meie suuremad kogemused,“ hindas Kehra peatreener Indrek Lillsoo 
mängu viimaseid minuteid. „Vastased jälgisid eesotsas väravavahiga Janar Mäge liikumisi, 
sest Kauget ei osanud nad kartagi. Noored mehed poleks osanud seda olukorda nii lahendada 
nagu Kauge seda tegi. Igatahes olid šokolaadipoisid parajas hämmingus.“ 
 
Chocolate Boysi juhendaja Ain Pinnonen aga polnudki dramaatilisest kaotusest eriti löödud. 
„Saame sellest üle,“ lausus ta. „Pärast ütlesin riietusruumis poistele, et üheväravaline kaotus 
on parem kui kümnene saun. See näitab, et meeskondade tase on võrdne ja kõik veel 
võimalik.“ 
 
Lillsoo meelest oli tegemist tüüpilise play-offi avakohtumisega, kus sai määravaks suurem 
tahtmine. „Luges meie parem häälestatus. Läksime kohe ette ja see otsustaski. Nad hüppasid 
veel rongile tagasi, ent olid selleks kulutanud liiga palju energiat. Viimastel sekunditel mängis 
muidugi oma rolli ka sportlik õnn,“ analüüsis Lillsoo. 
 
Kuigi Kehra võitles endale välja koduväljakueelise, ei tähenda see Lillsoo jaoks kuigi palju. 
„Omal väljakul on kindlasti hea mängida, kuid seda teemat pole vaja üle tähtsustada,“ teatas 
Lillsoo. Paari päevaga ei muutu midagi ja ka seekordne matš tuleb närviline. 
Parandamisruumi meil jagub, kõigepealt peame vaatama, kuidas Mäge efektiivsemalt 
kasutada.“ 
 
Lillsoo lisas, et neljapäeval ei tee kindlasti kaasa avamängus vigastada saanud Eduard 
Makejev, kelle jaoks võib halvimal juhul hooaeg üldse lõppenud olla. 
 
Vaatamata kaotusele jäi Pinnonen oma hoolealustega rahule. „Mängupilt oli hea,“ võttis 
Pinnonen Chocolate Boysi esinemise ühe lausega kokku. „Paraku jättis soovida realiseerimine 
ja nii tegimegi Kehra puurivahist kangelase. Väravaid tuli meil igalt positsioonilt, kuid pea 
kõik mehed peavad edu nimel oma panust suurendama.“ 
 
Pinnoneni meelest jäädi alguses 2:8 taha juba praegu Chocolate Boysi võtmemängijate sekka 
kerkinud nooremate meeste vähese play-offi kogemuse tõttu. Lõpuks kanti Mikk Pinnoneni 



arvele kolm ning Uku-Tanel Laastule ja Siim Pinnonenile üks tabamus. „Aga pingil istudes 
nad ju ei arene,“ õigustas Ain Pinnonen järelkasvu mängitamist. „Poiste kiituseks tuleb öelda, 
et naid said käte väristamisest kiiresti üle ja kohanesid poolfinaalile omase meluga kenasti.“ 
 
08.04. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Viljandi HC – Põlva Serviti (0:1) 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 22:40; 2. ring: 21:31; 3. ring: 25:31. 1. 
poolfinaal: 20:32. 
 
Põhiturniiri parim meeskond Põlva Serviti alustas poolfinaalseeriat Viljandi vastu kodus 
kindla 32:20 võiduga. Kuigi teine matš peaks toimuma neljapäeval Viljandis, viidi see 
mulgimaa keskuses toimuva haridusmessi tõttu Põlvasse. Vastutasuks saavad viljandlased 
pidada kolmanda mängu omal väljakul. 
 
Viljandi lootsi Lembit Nelke sõnul jätkus võitluslikku mängu kauemaks kui numbrid seda 
reedavad. „Esimesed kakskümmend minutit möödusid võrdses heitluses, ent seisul 9:8 tegi 
Serviti 10:1 vahespurdi ja võitis poolaja 19:10,“ kirjeldas Nelke väljakul arenenud sündmusi. 
„Meil lihtsalt polnud jõudu nendega kaasa minna. Kui Serviti mängumasinal on viis, siis meil 
poolteist käiku.“ 
 
Siiski leidis Nelke kaotatud mängus ka palju head. „Pall liikus meil meeste vahel kenasti, 
väravas tegi hea partii Aleksander Tund,“ sõnas Nelke. „Igatahes tagasiteel oli bussis tunne 
küllaltki hea.“ 
 
Nelke teatas, et neljapäevasest mängust jääb eemale vigastada saanud Vitali Vorobjov, kuid 
taas on rivis vahepeal õpingutega seotud olnud Taavi Tibar. 
 
Suurfavoriidi Serviti peatreener Kalmer Musting ei imestanud tasavägise alguse üle. „Väga 
harva läheb keegi kohe suurelt eest ära,“ teab Musting. „Me saime ennast küll korralikult 
käima, ent realiseerimine jättis soovida. Pääsesime nende väravavahiga seitse korda silmitsi, 
ent Tund tõrjus kõik rünnakud. Pärast minutilist mõttepausi olime visetel täpsemad ja edu me 
enam ei loovutanudki.“ 
 
Mustingu meelest annab Viljandi puhul tunda tihe mängugraafik. „Neil on jalgades rasked 
veerandfinaalid Aruküla vastu,“ märkas Mustingu kogenud silm. „Lisaks toetub Viljandi 
rünnak liiga kitsale ringile ehk eeskätt Kristo Voikale ja Marko Koksile. Tõsi, teisipäeval 
pidid nad läbi ajama Tibarita.“ 
 
Avakohtumises kasutas Musting agaralt noori mehi Ardo Puna ja Harri Obergi, kuid 
seekordseks duelliks kavatseb ta teha paar muudatust. „Poisid mängivad paralleelselt esiliigat, 
kus kolmapäeval oli mäng. Seetõttu lülitan nüüd meeskonda Priit Poksi, kellest on kasu 
eeskätt kaitses. Nii saame rohkem rõhku pöörata positsioonimängule ja 6-0 
kaitseformatsioonile. Kuna pärast seda kohtumist tuleb pikem paus, siis peavad kõik mehed 
hea tunnetuse nimel maksimaalselt pingutama.“ 
 
Väravaküttide edetabel kokku: Marko Koks (Viljandi HC) 173, Marko Slastinovski 
(Aruküla/HC Kehra) 172 (161/11), Mario Karuse (Põlva Serviti) 126, Janar Mägi (HC Kehra) 
124, Erkki Maripuu (Aruküla) 123, Kaspar Lees (SK Tapa) 119, Kristo Voika (Viljandi HC) 
119, Roman Glinkin (HC Kehra) 115, Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 112 
(50/62), Olev Eensalu (HC Kehra) 102 tabamust. 
 



Play-offi väravaküttide edetabel: Kristo Voika (Viljandi HC) 32, Marko Koks (Viljandi HC) 
31, Roman Glinkin (HC Kehra) 20, Marko Slastinovski (Aruküla) 20, Olev Eensalu (HC 
Kehra) 15, Ott Varik (Viljandi HC) 15, Jaan Kauge (HC Kehra) 14, Eduard Makejev (HC 
Kehra) 14, Janar Mägi (HC Kehra) 14, Kaspar Lees (SK Tapa) 13 tabamust. 
 
Põhiturniiri väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 152 (141/11), 
Marko Koks (Viljandi HC) 142, Mario Karuse (Põlva Serviti) 119, Erkki Maripuu (Aruküla) 
116, Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 111 (49/62), Janar Mägi (HC Kehra) 
110, Kaspar Lees (SK Tapa) 106, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 98, Roman Glinkin (HC 
Kehra) 95, Olev Eensalu (HC Kehra) 87, Kristo Voika (Viljandi HC) 87, Kristjan Lind 
(Aruküla/HC Kehra) 84 (79/5) tabamust. 
 
Põhiturniiri lõpptabel 18 vooru järel: 1. Põlva Serviti 32, 2. Chocolate Boys 30, 3. HC Kehra 
26, 4. Aruküla 14, 5. Viljandi HC 14, 6. SK Tapa 8, 7. Tallinna KPK 2 punkti. 
 
Veerandfinaalseeriad: HC Kehra – SK Tapa 2:0, Aruküla – Viljandi HC 1:2. 
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