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Chocolate Boys/Viimsi võõrustab käsipallimeistrivõistlustel Viljandit 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse 12. voor, kus keskses kohtumises on 
vastamisi Chocolate Boys/Viimsi ja Viljandi HC. Teistes mängudes võtavad üksteiselt mõõtu 
HC Kehra – SK Tapa ning Põlva Serviti – Aruküla/HC Tallas. 
 
02.02. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Aruküla/HC Tallas 
Omavahelised mängud. 1. ring: 43:13; 2. ring: 29:20. 
 
Põlva Serviti alistas eelmises voorus võõrsil 33:25 Tapa, Aruküla/Tallas kaotas aga kodus 
24:39 Chocolate Boys/Viimsile. 
 
Kui Serviti ja Aruküla/Tallase avamatš erilist silmailu ei pakkunud, siis teises kohtumises oli 
pinget juba rohkem. Serviti võitis poolaja kolme väravaga ja alles pärast vaheaega venitati 
edu soliidseks. Põlvalaste peatreeneri Kalmer Mustingu meelest erinesid mängud kui öö ja 
päev. „Esimeseks kohtumiseks polnud Aruküla üldse keskendunud, teises matšis tulid nad aga 
hoogsalt peale, lisaks oli meil käsil mõõnaperiood,“ lausus Musting. „Kuigi ka praegu 
mängime Arukülaga pärast üldfüüsilist treeningtsüklit, ei tahaks ma paralleele tõmbama 
hakata. Toona oli meil palju vigastatuid, praegu puudub ainult Henri Sillaste.“ 
 
Musting lubas põlvalastele, et kolmapäeval pannakse täiskäik kohe peale. „Meil on veebruaris 
kodus vaid kaks mängu, seega tahame publikule nendel harvadelgi momentidel häid esitusi 
pakkuda,“ ütles ta. „Seisu ma ennustama hakata ei tahaks, sest mind huvitab rohkem 
mängupilt. Vaevaline ja väsinud tegutsemine mind ei rahulda, kuid mehed on treeningul 
tõestanud, et seda polegi vaja karta.“ 
 
Aruküla/Tallase juhendaja Toivo Järv ootab hoolealustelt sellist mängu, mis ei teeks neile 
häbi. „Loodan meie kohta normaalset sooritust ehk näiteks taas üheksa väravaga kaotada 
polekski väga halb,“ arutles Järv. „Meil on raske Serviti suguse meeskonna vastu saada, kuigi 
kaotustega ei saa kunagi rahul olla. Neil on rivistuses liiga parimad leegionärid, meil aga 
toimub pidev kaadri voolavus. Kui suudaksime mehi kinni hoida ja pakkuda neile häid 
tingimusi, siis võiksime midagi loota.“ 
 
Järve jaoks on kohtumise eel parajaks küsimärgiks meeste mänguvorm. „Vahepeal oli 
meistrivõistlustel pikem paus. Sel ajal toimusid A-klassi meistrivõistlused ja ma ei oskagi 
öelda millises seisus oleme,“ rääkis Järv. 
 
02.02. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra – SK Tapa 
Omavahelised mängud. 1. ring: 35:27; 2. ring: 36:30. 
 
Kehra jaks käis viimati vastase väljakul 29:25 üle Viljandist, Tapa aga kaotas kodus 25:33 
Põlva Servitile. 
 
Kehra on sel hooajal saanud Tapast kahel korral jagu. Esimeses mängus võeti kaheksa- ja 
teises kuueväravaline võit. See ei tähenda, et tabelijuht sel korral lääne-virulasi võõrustades 
allahindlust teha kavatseks. „Paar aastat tagasi olid meeskondade tasemevahed suuremad kui 



praegu,“ meenutas Kehra loots Jüri Lepp. „Tapa on arenenud ja see tuleb kasuks kogu Eesti 
käsipallile ning sealhulgas ka meile, sest nii saame tugevamaid mänge.“ 
 
Leppa paelub hetkel Balti liiga, kus Kehra võitleb poolfinaalpileti eest. „Kaks viimast mängu 
lätlastega saavad määravaks, eriti matš Riia LSPA-ga,“ vaatas Lepp juba veebruari teise 
poolde. 
 
Tapa peatreener Elmu Koppelmann loodab, et poistel ei teki endast nimekama vastase ees 
aukartust. „Peaasi, et me kätt väristama ei hakka,“ lausus Koppelmann. „Reaalselt võttes on 
parimad Põhja-Eesti mängijad kokku koondanud ja targalt tegutsev Kehra meist tugevam, ent 
niisama kaotama me väljakule ei lähe. Teisalt on üllatusi veel raske loota.“ 
 
Koppelmanni sõnul on tänavu nii mõnigi punkt ebakindluse tõttu ära antud. „Oleme 
närvitsema hakanud ja eduseise maha mänginud,“ meenutas tapalane. „Vahe play-offi 
neljanda meeskonna šokolaadipoistega on praegu küll seitse punkti, kuid midagi pole veel 
kadunud. Aga lootuste teoks tegemiseks peame järelejäänud kohtumistes oma võimalused ära 
realiseerima.“ 
 
03.02. (kell 19.30) Viimsi Keskkool: Chocolate Boys/Viimsi – Viljandi HC 
Omavahelised mängud. 1. ring: 30:31; 2. ring: 27:36. 
 
Chocolate Boys/Viimsi oli eelmises voorus võõrsil 39:24 parem Aruküla/Tallasest, Viljandi 
pidi aga omal väljakul tunnistama Kehra 25:29 paremust. 
 
Chocolate Boys/Viimsi ja Viljandi pidasid avaringis maha tõsise lahingu, mille mulgid võitsid 
tänu lõpusekundite tabamusele. Kuigi teine mäng kuulus kindlalt Viljandile, ei tähenda see 
šokolaadipoiste juhendaja Ain Pinnoneni sõnul katastroofi. „Esimeses kohtumises polnud 
meil õnne ja teises ei saanud me oma mängu käima,“ analüüsis ta. „Nendest mängudest pidi 
iga mees ise järeldused tegema, midagi kardinaalselt muutma me ei hakka. Viljandi on nii 
tugev meeskond küll, et nende vastu peame endast maksimumi välja pigistama, kui soovime 
punkte noppida.“ 
 
Kuigi Chocolate Boys/Viimsi edu viiendal kohal oleva Tapa ees on veninud seitsmele 
punktile, ei ole poolfinaalkohad Pinnoneni meelest veel jaotatud. „Meie pääs play-offi pole 
kaugeltki kindel,“ jälgis Pinnonen hoolsalt tabeliseisu. „Aga teisalt on meil juba selle vooru 
järel kerkida kolmandale positsioonile. Põhiturniiri lõpuni on pikk tee, kuid arvan, et kolmas 
koht tooks poolfinaalis vastu Kehra, kes oleks meile Servitist mugavam vastane. Pealegi 
oleme Kehrat tänavu juba korra ka võitnud.“ 
 
Viljandi loots Lembit Nelke arvutada ei taha. „Meie tase on selline, et peame punktide nimel 
alati maksimaalselt võitlema. Kindlalt pole me kellestki üle,“ ütles Nelke. „Seega oleme 
endale eesmärgiks seadnud lihtsalt pääsu poolfinaali.“ 
 
Nelke sõnul on neil hetkel probleeme vigastustega, kuigi meeskonna kõige suuremaid nimesid 
hädad ei kimbuta. „Kuna osa põhikoosseisu piiri peal olevaid mängijaid vaevavad erinevad 
probleemid, siis nüüd langeb liidritele suurem koormus,“ tõdes Nelke. 
 
Tabeliseis 11. vooru järel: HC Kehra 20, Põlva Serviti 18, Viljandi HC 12, Chocolate 
Boys/Viimsi 11, SK Tapa 4, Aruküla/HC Tallas 1 punkt. 
 



Väravaküttide edetabel: Kristo Voika (Viljandi HC) 93, Andrei Ternovõi (Põlva Serviti) 86, 
Siim Pinnonen (Chocolate Boys/Viimsi) 76, Kaspar Lees (SK Tapa) 70, Tarmo Ulla 
(Chocolate Boys/Viimsi) 69, Kristjan Lind (Aruküla/HC Tallas) 68, Roman Glinkin (HC 
Kehra) 64, Marko Koks (Viljandi HC) 61, Jürgen Rooba (Chocolate Boys/Viimsi) 55, Kaupo 
Liiva (HC Kehra) 54 tabamust. 
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