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Käsipallimeistrivõistlustel peetakse selle aasta esimene voor
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel peetakse järjekordne voor. Kohtuvad Tallinna KPK – HC Kehra,
Põlva Serviti – SK Tapa ja HC Tallas – Chocolate Boys. Mänguvaba on Viljandi HC.
Tabeliseis: 1. HC Kehra 16 (8-st mängust), 2. Chocolate Boys 14 (9), 3.
Põlva Serviti 14 (9), 4. Viljandi HC 6 (9), 5. HC Tallas 6 (10), 6. Tallinna KPK 4 (9), 7. SK Tapa 4 (10) punkti.
Väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 74, Marko Slastinovski (HC
Tallas) 74, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 72, Mario Karuse (Põlva Serviti) 68, Taavi Tibar (Viljandi HC)
66, Erkki Maripuu (HC Tallas) 54, Valdar Noodla (Chocolate Boys) 42, Roman Glinkin (HC Kehra) 41,
Martin Johannson (HC Kehra) 39, Uku-Tanel Laast (Tallinna KPK) 38, Tarmo Ulla (Chocolate
Boys) 38 tabamust.
13.01. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – HC Kehra Omavahelised mängud. 1. ring: 21:47.
Tallinna Käsipallikooli meeskond jäi eelmises voorus kodus 24:36 alla Tallasele, Kehra oli aga
mänguvaba.
Viimased viis kohtumist kaotanud Tallinna KPK on aastavahetusel kuu aja pikkuse pausiga kosunud.
Kreekast naasis liider Sten Toomla, taas on rivis Owe-Martti Lemsalu. „Meil polnud vahepeal viskajaid,
nüüd peaksid Toomla ja Lemsalu seda muret leevendama,” lausus Tallinna KPK peatreener Ahmed
Porkveli. „Kehra vastu saab meil siiski nii või teisiti raske olema. Üritame nende tempole võimalikult
kaua vastu panna ning seisu võrdsena hoida.”
Kuigi paus oli pikk, ei saanud Käsipallikooli noored erilist puhkust nautida. „Tegime traditsiooniliselt kolm
korda nädalas trenni,” teatas Porkveli. „Võistluspaus on aga poistes tekitanud mängunälja. Hea, et aasta
esimeses matšis kohtume favoriidiga, sest nii saame ennast meie jaoks märksa olulisemateks duellideks
soojaks mängida.”
Kehra juhendajal Jüri Lepal on jällegi hea meel, et aasta avamatš ei ole mõne peakonkurendi vastu.
„Tegime vahepeal üldfüüsilise treeningtsükli ja meestel on sellest veel väsimus sees,” põhjendas Lepp.
„Seetõttu tuleb aasta esimene mäng meie poolt kindlasti rabe. Rõõm on aga tõdeda, et Käsipallikool on
vahepeal tugevnenud, sest meiegi ei taha ju nõrkadega kohtuda, sest see ei arenda.”
Lepa sõnul on meeskond hooaja teiseks pooleks üldiselt valmis. „Teisipäeval ei saa meie poolel ainsa
põhitegijana väljakule joosta viskekahur Janar Mägi,” tutvustas Lepp olukorda. „Ta toibub vigastusest ja
saab taastusravi.”
14.01. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – SK Tapa Omavahelised mängud. 1. ring: 29:20.
Tiitlikaitsja Serviti pidi viimati kodusaalis tunnistama Chocolate Boysi
26:28 paremust, Tapa alistas enne jõulusid toimunud kohtumises enda väljakul
28:27 Viljandi.
Serviti jaoks algas 2009. aasta keeruliselt. Laupäeval jäädi kodusaalis Chocolate Boysi vastu kiirelt neljaviie väravalisse kaotusseisu ja sellest välja ei tuldudki. Lisaks sai vigastada Maksim Butenko. „Ta kukkus
õnnetult seljale ning peab nüüd paar nädalat väljakult eemal olema,” tõdes Serviti loots Kalmer Musting.
„Chocolate Boys oli seekord aga hea. Nad tegutsesid kindlalt kaitses, lisaks oli neil kodutöö hästi tehtud.

Meie seevastu mängisime individuaalselt. Rahule võis jääda debütant Sergei Ljubtšenkoga, kes viskas
hea protsendiga kaheksa väravat. Tööd peab ta veel tegema, kuid talenti temas igatahes peitub.”
Servitit ootab tihe graafik, sest alanud nädalal tuleb neil pidada viis mängu. 13. jaanuaril kohtutakse Balti
liiga raames võõrsil Riia ASK-AB.LV meeskonnaga, päev hiljem aga Eesti meistrivõistlustel Tapaga.
„Õnneks mängime Tapaga Põlvas, muidu oleks sõitmist üleliia palju,” rehkendas Musting. „Tihe graafik
kulub meile praegu marjaks ära, sest meil on tasemel mänge enda vormi leidmiseks vaja.”
Tapa peatreener Elmu Koppelmann peab Servitit favoriidiks, kuigi põlvalastel on ees tihe nädal. „Nende
treenitus ning mänguoskus on meie tasemest lihtsalt üle,” kommenteeris Koppelmann. „Tapal saaks ka
Serviti teise koosseisu vastu raske olema. Meie esimeses omavahelises kohtumises jäin hoolealustega
rahule. Nüüd peame oma mängujoonisest kinni hoidma, vältima kiirustatud viskeid ja lämmatama eos
Serviti kiirrünnakuüritused.”
Koppelmanni sõnul tegi meeskond ligi kuu aja pikkuse pausi ajal trenni. „Eelmise aasta lõpus pöörasime
rõhku üldfüüsilisele ettevalmistusele ja käisime enne jõulusid turniiril Leedus,” rääkis Koppelmann.
„Seda aastat alustasime pallitreeningutega ning nüüd oleme paaril korral ka liikumisi harjutanud.”
Koppelmann lisas veel, et erinevatel põhjustel ei saa Serviti vastu ilmselt mängida Siim Sell ja Priit-Eerik
Rajur.
14.01. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Tallas – Chocolate Boys Omavahelised mängud. 1. ring: 27:36.
Tallas sai eelmise aasta viimases voorus võõrsil 36:24 jagu Tallinna Käsipallikoolist, Chocolate Boys oli
samal ajal mänguvaba.
Aastavahetus kujunes Tallasel sarnaselt teistele treenides. „Enne jõulusid tegime üldfüüsilist trenni,
nüüd oleme juba palli kätte võtnud,” kirjeldas Tallase juhendaja Toivo Järv meeskonna käekäiku. „Rõõm
on ka tõdeda, et treeningutel käib meil palju mängumehi.”
Eelmise aasta kahe võiduga lõpetanud Tallas püüab jaanuariski saavutatud hoogu säilitada. „Detsembris
tegutsesime hästi nii kaitses kui rünnakul,”
nägi Järve kogenenud treenerisilm. „Vahepeal oli paus ning nüüd ongi tugeva vastasega ennast hea
käima tõmmata.”
Chocolate Boysi loots Ain Pinnonen rõõmustas meeskonna 28:26 võidu üle eelmises voorus Serviti vastu.
„Nagu ennustasin, võidab see, kes oma mängu paremini käima saab,” meenutas Põlvas kohe matši
alguses nelja-viie väravaga juhtima läinud šokolaadipoiste käskija. „Mingit imepartiid me esitanud,
mängupilt oli täpselt selline nagu ikka pärast puhkust ja jõutreeningut.”
Chocolate Boysi ootab sel nädalal neli mängu. Lisaks kohtumisele Tallasega tuleb nädala lõpus osaleda
Balti liiga jõuproovidel. Kuigi Chocolate Boys on paberil Tallasest kõvem, ei oota Pinnonen kerget
jalutuskäiku. „Tallast tuleb võtta täie tõsidusega, sest heal päeval võivad nad kõigile ohtlikud olla,”
hoiatas Pinnonen hoolealuseid. „Lisaks on meil pikk pink ja kõik tahavad mänguaega saada.”
Pinnonen mainis veel, et Tallase vastu ei tee võib-olla kaasa Valdar Noodla, kellel läksid mängus Servitiga
hambad läbi huule. Küll peaks ta aga nädala lõpus toimuvaks Balti liigaks taas rivis olema.
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