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Käsipallimeistrivõistlustel kohtuvad HC Kehra ja Viljandi HC 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste kuuendas voorus on vastamisi tabelijuht HC Kehra ja 
kolmandal kohal olev Viljandi HC. Veel kohtuvad Põlva Serviti – SK Tapa ja Chocolate 
Boys/Viimsi – Aruküla/HC Tallas. 
 
17.11. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – SK Tapa 
Omavahelised mängud. 1. ring: 31:23. 
 
Tiitlikaitsja Põlva Serviti sai eelmises voorus hooaja esimese kaotuse, kui pidi kodus 
tunnistama täiseduga jätkava Kehra 29:30 paremust. Tapa vandus võõrsil 24:29 alla 
Chocolate Boys/Viimsile, kuigi võitis poolaja 17:13. 
 
„Tapa on aastaga kõvasti edasi arenenud ja kerget jalutuskäiku ma ei oota,“ lausus Serviti 
peatreener Kalmer Musting. „Hiljuti pidasime nendega kaks kohtumist karikasarjas. Eks me 
varieerisime ka koosseisuga, ent kui valvsuse kaotasime, siis ei jätnud nad oma võimalusi 
kasutamata.“ 
 
Hooaja eel suurfavoriidiks peetud Serviti pole viimasel ajal kõige paremas hoos olnud. 
Eelmises voorus kaotati kodus Kehrale ning Leedus toimunud Balti liiga mängudest võeti 
tiitlikaitsjana üks võit ja kaotus. „Enne Kehraga matši olin kauem kui nädala seotud Eesti 
koondisega, Balti liigas näitasime küllaltki ladusat mängu,“ meenutas Musting. „Meie 
ebakindlus on tingitud mitmetest traumadest. Kõige rohkem tunneme puudust Mario 
Karusest. Hooaja alguses vedas ta kogu meeskonda kenasti, pärast tema vigastust pole me 
ennast veel leidnud. Aga praegu ma näen, et tunnetus on tagasi tulemas. Mariol endal pole 
paranemine kõige paremini sujunud, sest ta pidi sama trauma tõttu teistkordselt operatsioonil 
käima. Detsembriks peaks ta naasma ja siis on meil kohe üks vajalik käik juures.“ 
 
Serviti ja Tapa kohtuvad kolmandat korda järjest. Novembri alguses olid põlvalaste 
võidunumbrid karikavõistluste veerandfinaalis kodus 36:27 ja võõrsil 34:29. Seetõttu teab 
virulaste juhendaja Elmu Koppelmann täpselt, mis neid ees ootab. „Nende rünnak on praegu 
lame ehk siis see ei vasta proffide tasemel,“ analüüsis Koppelmann. „Ka kaitses ei pinguta 
nad alati piisavalt palju, sest Eestis on nad teistest üle olnud. Meie oleme aastaga tublisti edasi 
arenenud ja lähme neile lahingut andma. Usun, et võimalused on 60-40 Serviti kasuks. 
Tunneme nende mängu, üllatada võivad neil ainult leegionärid, kes pole seni mängu väga 
palju enda peale võtnud.“ 
 
Seoses koondise ja Balti liigast tingitud pausidega on meistrivõistluste mängugraafik küllaltki 
hõre olnud. „Amatööridena on meil treeninguteks raske mehi kokku saada,“ ei varjanud 
Koppelmann probleemi. „Üldiselt on nii, et vigade kõrvaldamiseks on parimad võimalused 
proffidel, kellel neid eriti ei olegi, kui samal ajal peavad amatöörid lahendama oma 
argimuresid.“ 
 
Koppelmann ise ei tohi meeskonda Serviti vastu juhendada, sest sai Põlvas toimunud 
karikamatšil kolmemängulise juhendamiskeelu. Nimelt jooksis Koppelmann väljakule pärast 
seda, kui Serviti mees Olari Paumets oli ta poja Mihkli maha tõmmanud. Ägestunud 



Koppelmann lükkas seepeale Paumetsa, teenis mängukeelu ja klubile määrati 2000 krooni 
suurune rahatrahv. „Läksin vastase provotseerimise peale endast välja,“ ei varjanud 
Koppelmann, kes otsust ei protesteerinud. „Tõsi, minu viga, et Paumetsa lükkasin, selle süü 
võtan omaks.“ 
 
18.11. (kell 18.30) Kehra Spordihoone: HC Kehra – Viljandi HC 
Omavahelised mängud. 1. ring: 32:26. 
 
Täiseduga jätkav Kehra oli viimati Põlvas liidrite duellis 30:29 üle sealsest Servitist ja 
Viljandi alistas samuti vastase väljakul 31:24 Aruküla/Tallase. 
 
Kehra sammub Eesti liigas võidult võidule ja valmistub novembri lõpus toimuvateks 
euromängudeks. Meeskonna lootsi Jüri Lepa sõnul ongi vormikõver just EHF-i sarja 
kohtumisteks FIF Kopenhaageni vastu üles sätitud. Kõigele vaatamata ei minda Viljandit 
mütsiga lööma. „Nende koosseis on aastaid muutumatuna püsinud ja praegu näitavad nad oma 
parimat mängu,“ kiitis Lepp vastast. „Aga meie jaoks pole see siiski lähiaja kõige tähtsamaks 
kohtumiseks.“ 
 
Balti liigas pole Kehral viimasel ajal hästi läinud. Pärast kahte võitu on saadud kolm kaotust 
ja üks viik. Viimati jäädi Klaipedas alla sealsele Dragunasele ja Vilniuses tehti viik Sviesaga. 
Seejuures juhiti mõlemat kohtumist veel poolajavileks. „Dragunase vastu sai määravaks 
koduvile,“ kurjustas Lepp. „Vilniuses tegutsesime juba nõrgemalt, kuid võit oli käega 
katsuda. Paraku tegime lõpus paar rumalat viga ja pidime viigiga rahulduma.“ 
 
Lepa sõnul on neil tekkinud probleemid joonemängijatega. „Armi Pärt sai jõusaalis vigastada 
ja tema osalemine euromatšides on kahtluse all,“ teatas Lepp. „Balti liiga kohtumistes polnud 
meil kasutada ka Rando Pungi. Seega tegutsesime Leedus ilma joonemängijateta, kuid nii edu 
ei saavuta.“ 
 
Viljandi peatreener Lembit Nelke tabeliseisust suuri järeldusi ei tee. „Kehra vastu meil erilisi 
šansse pole,“ lausus Nelke, kelle hoolealused hoiavad avaringi järel kolmandat, Kehra aga 
esimest kohta. „Kehra toetub vanadele tegijatele, kes oskavad ennast õigel ajal kokku võtta.“ 
 
Viljandi püsib esimese ringi järel medalikursil, ent Nelke meelest on neil arenguruumi veel 
küllaga. „Tabeliseisuga olen väga rahul, kuid mäng on heitlik,“ tunnistas ta. „Lisaks pole meil 
tagameeste seas eriti vahetusi teha.“ 
 
18.11. (kell 19.30) Viimsi Keskkool: Chocolate Boys/Viimsi – Aruküla/HC Tallas 
Omavahelised mängud. 1. ring: 31:26. 
 
Chocolate Boys/Viimsi sai eelmises voorus kodus 29:24 jagu Tapast ning Aruküla/Tallas 
vandus samuti omal väljakul 24:31 alla Viljandile. 
 
Avaringis olid šokolaadipoisid arukülalastest paremad viie väravaga, kuigi juhtisid paar 
minutit enne lõppu üheksa tabamusega. Aruküla/Tallas pole tänavu punktiarvet veel avanud, 
lisaks on nende väravate vahe konkurentidest selgelt kehvem. „Tulemuse pärast ma seekord 
väga ei muretse,“ ütles Chocolate Boys/Viimsi juhendaja Ain Pinnonen. „Võit peaks meile 
ikka ära tulema.“ 
 



Šokolaadipoisid lõpetasid avaringi neljandal positsioonil. Ise tehti usinalt skoori, ent lasti 
endale palju visata. „Meil on noor ja kokkumängimata koosseis, seetõttu midagi sellist ka 
ootasin,“ sõnas Pinnonen. „Aga minu jaoks algab kõik kaitsest. Nii olemegi kogu sügise 
sellele tähelepanu pööranud. Ise loodan tehtud töö vilju nautida pärast jõule.“ Pinnonen lisas, 
et mängudest jäi talle kripeldama kodus saadud üheväravaline kaotus Viljandile, sest veel 
viimasel minutil säras tablool viik ja pall oli väljakuperemeeste valduses. 
 
Pinnoneni arust on noorte meeste puhul rünnakuhasart igati loogiline. „Statistikas kajastuvad 
peaasjalikult väravad,“ filosofeeris ta. „Ja tihtilugu nimetataksegi mängu parimaks seda 
meest, kes kõige resultatiivsem oli. Kaitses rassimine jääb paljudele tavaliselt märkamata.“ 
 
Tänavu ainsana punktita oleva Aruküla/Tallase lootsi Toivo Järve sõnul pole meeskonnalt 
suurt edu mõtet oodata. „Meie koosseis on vahepeal nii palju muutunud, et piltlikult öeldes 
punktidele me ei mängi,“ tõdes Järv. „Aga teeme kõvasti tööd ja loodame, et praegune 
koosseis püsib koos ka tuleval hooajal. Niisama kergelt me siiski alla ei anna ja usun, et 
saame tänavu oma võidud veel kätte.“ 
 
Järve sõnul vaevab neid tagameeste põud, kes on erinevatel põhjustel rivist väljas. „Ilma 
tagamängijateta ju skoori ei tee,“ ohkas Järv. „Nii peavadki paljud poisid olema väljakul enda 
jaoks harjumatutel positsioonidel. Irooniliselt võib öelda, et me kasvatame universaale, ent 
edu see ju ei too.“ 
 
Tabeliseis 5. vooru järel: HC Kehra 10, Põlva Serviti 8, Viljandi HC 6, Chocolate 
Boys/Viimsi 4, SK Tapa 2, Aruküla/HC Tallas 0 punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Kristo Voika (Viljandi HC) 43, Andrei Ternovõi (Põlva Serviti) 41, 
Tarmo Ulla (Chocolate Boys/Viimsi) 35, Siim Pinnonen (Chocolate Boys/Viimsi) 31, Roman 
Glinkin (HC Kehra) 29, Kaspar Lees (SK Tapa) 28, Andreas Kommer (Aruküla/HC Tallas) 
26, Jürgen Rooba (Chocolate Boys/Viimsi) 26, Kaupo Liiva (HC Kehra) 25, Kristjan Koovit 
(Viljandi HC) 24 tabamust. 
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