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Käsipallimeistrivõistlused naasevad koondisepausilt
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse järjekordne voor. Kohtuvad SK Tapa – Põlva Serviti, Viljandi
HC – HC Kehra ja HC Tallas – Tallinna KPK.
Mänguvaba on Chocolate Boys.
Tabeliseis: 1. HC Kehra 8 (4-st mängust), 2. Põlva Serviti 8 (4), 3.
Chocolate Boys 6 (5), 4. Tallinna KPK 4 (4), 5. Viljandi HC 2 (4), 6. SK Tapa 2 (5), 7. HC Tallas 0 (4) punkti.
Väravaküttide edetabel: Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 44, Mario Karuse (Põlva Serviti) 36, Marko Koks
(Viljandi HC) 34, Marko Slastinovski (HC
Tallas) 34, Taavi Tibar (Viljandi HC) 31, Risto Lepp (HC Kehra) 26, Janar Mägi (HC Kehra) 26, Valdar Noodla
(Chocolate Boys) 25, Tarmo Ulla (Chocolate
Boys) 24, Kaupo Liiva (HC Kehra) 22 tabamust.
04.11. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Põlva Serviti
Tapa kaotas eelmises voorus võõrsil suurelt 26:37 Tallinna Käsipallikoolile, Serviti oli aga omal väljakul 34:22
üle Viljandist.
Kuna mullu sai Tapa reeglina Tallinna KPK-st jagu, siis seekordne kindel kaotus oli pisut üllatav. Tõsi, Tapa
sõitis pealinna pooliku koosseisuga, sest mõned noormängijad viibisid välismaal. „Osad mehed puudusid, ent
olemasolevad ei näidanud seda mängu mida oskavad,” tunnistas Tapa peatreener Elmu Koppelmann. „Pidin
Tallinnas kasutama harjumuspärasest veelgi nooremaid, alles tänavu meeskonda lülitatud poisse, kuid nemad
veel koormat välja ei vedanud. Meie kaitse ning puurivahtide töö oli vilets, sest lasime vastasel 37 väravat
visata. Nurkadest me skoori ei saanud, kiirustasime liialt ning väsisime. Pealegi tundus, et poisid võtsid mängu
kergelt ja vastanegi tegutses hästi. Igatahes meil on veel palju tööd teha.”
Kaks vooru tagasi esitas Tapa Kehra vastu avapoolajal hea partii, mis andis viigilise tulemuse 15:15. Lõpuks
läksid kehralased siiski oma teed ja võitsid kindlalt 40:26. „Eks lootma peab, et Serviti alahindab meid, kuid
teades nende treeneri Kalmer Mustingu käekirja, siis kergelt meile midagi ei anta,” ennustas Koppelmann.
„Pealegi on nii Kehra kui Serviti treenitus ja mängijate materjal meist parem. Proovime lihtsalt omal tasemel
tegutseda ning võimalikult vähe rabistada. Kuigi osad põlvalased olid seotud koondisega, ei usu, et see meie
elu kergemaks teeb. Ülejäänud mehed ju treenisid kodus edasi.”
Kuigi graafik on tänu koondise-, karika-, euro- ja meistrivõistluste mängude tõttu tihe, ei taha Serviti
juhendaja Kalmer Musting sellest suurt numbrit teha. „Teised mängivad ju ka,” meenutas Musting. „Oktoobri
alguses oli graafik küll hõre, kuid ise me treenerid nõustusime sellega.”
Musting lubas, et Tapat kergelt ei võeta, kuid siiski mõeldakse juba ka tulevikule. „Tapat nende kodus kergelt
võtta ei tohi,” manitses põlvalane hoolealuseid valvsusele. „Siiski kavatsen mänguaega anda kõigile, kes on
rivis. Koondisepausi ajal keegi niisama ei istunud, sest meeskonna teine treener Rein Suvi tegeles nendega,
kes olid vahepeal Põlvas. Teisalt on meil üks tagasilöök, kuna Kristjan Muuga jääb põlvetraumaga matšist
eemale.”
05.11. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – HC Kehra

Viljandi pidi viimati Põlvas tunnistama sealse Serviti 22:34 paremust, Kehra oli soosikute duellis kodus 35:32
parem Chocolate Boysist.
Viljandil tuleb mõne päeva jooksul kohtuda karikasarja poolfinaalis Chocolate Boysiga ning meistrivõistlustel
teise favoriidi Kehraga. „Meie jaoks on mõlemad turniirid ühtviisi tähtsad,” ei hakanud Viljandi loots Lembit
Nelke erinevaid sarju kaalukausile asetama. „Kehraga pole me tänavu veel mänginud, kuid hetkel ma nende
vastu edušanssi ei näe. Nad võisid küll meie masti Tapaga avapoolaja viiki mängida, ent järgmises voorus said
virulased suure kaotuse Tallinna Käsipallikoolilt...”
Nelke lisas veel, et nende põhiväravavaht Aleksander Tund viibib testimisel Soome kõrgliigaklubis Turu Fenix.
„Oleks hea, kui ta saaks seal lepingu,”
loodab Nelke. „Praegu on mees tööl laeva peal ja tegeleb käsipalliga hobi korras. Siis oleks ta ju spordiga
rohkem seotud. Me oleme paraku amatöörid.
Mehed käivad mängudel töö kõrvalt, õnneks saavad nad meid ikka esindada.
Tõsi, kord on mingitel põhjustel puudu üks, siis aga teine mees. Vaatamata sellele oleme arvestatava
koosseisu alati kokku saanud.”
„Peame Viljandilt kaks punkti võtma,” kuulutas Kehra peatreener Jüri Lepp. „Lihtne see olema ei saa, sest
tagumise neliku meeskonnad on viimase paari aastaga kõvasti arenenud. Neil töö käib ja uusi mängijaid
kasvab pidevalt peale. Viljandi on traditsiooniliselt tuntud oma jõulisuse ning hingestatusega. Pealegi toimub
matš mulkide koduareenil.”
Lepp rehkendas, et nende meeskond on olnud koondisega kõige rohkem seotud. „See lõhkus treeningrütmi,
kuid need kes Eestit esindama ei pääsenud, tegid vahepeal kodus usinalt trenni ning seega pole hullu midagi,”
tutvustas Lepp seisu. „Hetkel peaks kõik enam-vähem korras olema, ainult Janar Mägi olevat koondises
endale liiga teinud.”
05.11. (kell 19.10) Kehra Spordihoone: HC Tallas – Tallinna KPK
Seni ainsana punktita jätkav Tallas oli eelmises voorus mänguvaba, teise võidu järjest noppinud Tallinna
Käsipallikooli jaks käis kodus 37:26 üle Tapa meeskonnast.
„Punkte on hädasti vaja, sest muidu tekib poistel võiduhirm,” filosofeeris Tallase juhendaja Toivo Järv. „Meie
elu teeb kergemaks see, et vastaste üks liidreid Sten Toomla siirdus Kreekasse.”
Järve meelest vajavad nad eduks tugevat tegutsemist omal väljakupoolel. „Peame kaitset harjutama, et meile
mängus 40 väravat ei visataks,” analüüsis ta. „Ehk saab seekord Tallasega liituda välismaalt naasnud Raul
Golubkov, kes juba tasapisi treenib. Oleme sügisel küll esinenud loodetust kahvatumalt, ent edu
saavutamiseks peamegi vaeva nägema.
Pealegi pole Kehrast saadud tugevdused teistega nii ruttu õiget klappi leidnud.”
Kuigi Tallinna Käsipallikool on võtnud kaks võitu järjest, ei hakka meeskonna loots Ahmed Porkveli
järjekordseid punkte enne mängu turniiritabeli punase laterna Tallasega tabelisse kirjutama. „Meil pole
võimalik ühelegi kohtumisele üleolevat vastu minna,” arutles Porkveli. „Tallas on tugev meeskond, lihtsalt
hingestatusest jääb neil puudu. Kui nad selle mure murravad, siis võivad nad tagumises nelikus kõiki võita.”
Madalat profiili hoides oskab Porkveli omasid siiski tunnustada. „Oleme teinud palju tööd ja see kannabki
vilja,” sõnas endine joonemängija. „Meil on igale positsioonile olemas võrdväärne vahetus, lisaks tegutsevad
poisid väljakul suure südamega.”
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