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Neljapäeval algab käsipalliliiga finaalseeria Põlva Serviti ja Chocolate Boysi vahel
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel tehakse neljapäeval algust kolme võiduni peetava
finaalseeriaga Põlva Serviti ja Chocolate Boysi vahel. Kaheosalises pronksikohtumises on
vastamisi HC Kehra ja Viljandi HC.
29.04. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Chocolate Boys
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 38:23; 2. ring: 31:24; 3. ring: 27:28.
Kolme võiduni peetavas finaalseerias on koduväljakueelis Põlva Serviti, kes oli vähemalt
hooaja alguses põhiturniiri teisest meeskonnast Chocolate Boysist kindlalt parem.
Meistrivõistlustel said põlvalased kaks suurt võitu, lisaks purustati pealinlased karikasarja
poolfinaalis 32:24 ja 39:30. Kevadel hoogu sattunud šokolaadipoisid näitasid oma ohtlikkust
aga meistrisarja kolmandas ringis, kui koduseinte toetusel võeti võit. „Oleme Chocolate
Boysist saanud jagu eelmise aasta numbri sees. Siis oli neil probleeme koosseisuga, nüüdseks
on nad oma mured murdnud,“ meenutas Serviti peatreener Kalmer Musting. „Tänavune seis
ongi võrreldes varasemaga pisut teistsugune. Kui veel mullu kohtusid meeskonnad erinevates
sarjades üpris tihti, siis sel hooajal pole see nii olnud. Pean tunnistama, et päris täpset
ülevaadet mul vastasest ei olegi.“
Finaalide eel peab Musting mõlema tiimi võimalusi võrdseteks. „Meeskonnad on sarnased.
Nii Serviti kui ka Chocolate Boys rõhuvad noortele,“ teab Musting. „Seega oleme ka stiililt
ühesugused ehk üritame ajada mängutempo üles ning saada võimalikult palju kiirrünnakuid,
ent tagaliinis kummalgi eriti võimsust ei ole. Ma usun, et finaalseeria sellises taktis kulgebki.
Teiste märksõnadega tooksin finaalide eel välja kaitse ja väravavahid.“
Mustingu seisukohti jagab ka Chocolate Boysi juhendaja Ain Pinnonen. „Raske on kumbagi
eelistada,“ arutles ta. „Meie saime poolfinaalides häid mänge, eriti selgelt võis seal märgata
nooremate meeste arengut. Väikeseks küsimärgiks aga tuleb pidada taastumist, kuid tänu
pikale pingile jagasin põhimeeste vahel ühtlaselt koormust. Finaalis ootan lahtiseid mänge,
sest Serviti tahab joosta. Samuti peame hoolikalt jälgima nende leegionäre ja väravavahti.“
Musting ja Pinnonen tunnevad üksteist läbi ja lõhki, sest sama tandem veab ka Eesti meeste
koondist. „Aini nipid on mulle teada,“ jäi Musting napisõnaliseks. „Ka mina olen Kalmeri
käekirjaga kursis,“ lisas Pinnonen.
Poolfinaalis sai Serviti mängudega 3:0 jagu Viljandist, Chocolate Boys aga keeras mulluse
meistri Kehra vastu 0:2 kaotusseisu 3:2 võiduks. Seega on põlvalased saanud vahepeal
nädalakese puhata, šokolaadipoistel jäi kosumiseks aega vaid üks päev. Musting seda Serviti
eeliseks siiski ei pea. „Kolm aastat tagasi mängisime Kehraga poolfinaale üle päeva ja
võitsime 3:2. Kohe tulid otsa finaalid, kus olime 4:3 üle rohkem puhata saanud Chocolate
Boysist,“ keris Musting ajaloolinti tagasi. „Praegu on Chocolate Boysil emotsioon hea, meie
aga pole saanud häid mänge. Tõsi, nad seisid kolm korda järjest selg vastu seina ja see võib
tekitada hetkelise pingelanguse, sest üks eesmärk sai edukalt täidetud.“

Musting jälgis huviga Chocolate Boysi ja Kehra vahelist poolfinaalseeriat, ent enda soosik tal
seal puudus. „Tiitli saad siis, kui alistad kõik vastased,“ teab Musting vana tõde. „Kuna
Chocolate Boys võttis võidu, siis järelikult olid nad neist paremad.“
Karukoopas Põlvas pole vastastel Serviti vastu kuigi kerge. Tänavu on sealt kõikide sarjade
peale kokku võiduga lahkunud vaid Minski Dinamo ja Kehra. „Koduväljakueelist ei taha me
kohe kuidagi loovutada,“ sõnas Musting. „Esimene mäng toimubki Põlvas. Peame ennast
kohe käima saama, sest psühholoogial on play-offis määrav roll.“ Pinnonen lisas: „Publik
sütitab mõlemat meeskonda, ka külalisi. Sport on kui teater, kus pakutakse etendust just
rahvale!“
Pinnonen pärast kuuma poolfinaalseeriat emotsionaalselt langust ei karda. „Äkki ongi hea
pingevabalt mängima minna,“ mõtiskles ta. „Nii teeksime tõenäoliselt vähem tehnilist praaki,
mis on üks edu aluseid. Kindlasti anname võidu nimel endast kõik, ent kaotus meie tuju ei
rikuks. Kehra vastu jäime ju 0:2 taha, kuid tahtejõu ja õnne abiga pääsesime finaali.“
Musting lisas veel, et väravavaht Denis Lõokene vaevleb endiselt seljavigastuse küüsis ja
sama häda on tabanud ka Siivo Sokku. Veel pole teada, kas mehed neljapäeval väljakule
jooksevadki. Chocolate Boysil seevastu koosseisuga probleeme ei ole, kuid lai valik võib
teinekord treeneritele hoopis peavalu valmistada. Nii pole Pinnonen veel otsustanud, kas
väravasuul seisab Mikola Naum või Aivar Paist. „Mõlemad mehed on hoos ja seetõttu teeme
valiku mängueelse soojenduse järel,“ teatas Pinnonen. „Näiteks poolfinaalseeria viimases
kohtumises ütles Naum, et temast pole postide vahel nii palju kasu kui vaja ja nii paningi sisse
Paisti, kellest sai meie kangelane. Seega kuulan ka meeste endi arvamust.“
29.04. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – HC Kehra
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 25:19; 2. ring: 30:33; 3. ring: 25:29.
Viljandi on tänavu olnud Kehrale küllaltki ebamugav vastane. Meistrivõistlustel on võidud
2:1 Kehra kasuks ja tasavägiselt heideldi karikasarja poolfinaalis. Kehra oli avamatšis parem
küll 33:26, kuid teine partii lõppes 22:22 viigiga. Siiski on seeria favoriidiks Kehra ja seda
tunnistas ka Viljandi loots Lembit Nelke. „Kehra on suurte kogemustega meeskond, kes
suudab ennast vajalikul hetkel kokku võtta,“ hindas Nelke olukorda. „Tahame esitada kaks
head partiid, kuna poolfinaalid ei õnnestunud meil üldse. Serviti kiiruse vastu polnud meil
lihtsalt midagi teha. Kehra poolelt pole mõtet suurt skoori oodata, sest reeglina ei tule nad
väljakule numbreid taga ajama.“
Kehra peatreener Indrek Lillsoo jättis Viljandile siiski mingi eduvõimaluse. „Meil on valusast
poolfinaalseeriast olnud aega kosuda kõigest üks päev. Praegu ma ei oskagi öelda, kas see
meil õnnestub,“ tunnistas Lillsoo. „Seis on raske nii vaimselt kui füüsiliselt, sest 2:0 eduseisu
loovutamine närib hinge. Samuti oleme seni läbi ajanud kõigest kolme tagamängijaga, kelle
jõuvarud on nüüd otsakorral. Aga laiemas plaanis pole midagi hullu. Hooaja hakul koosseise
vaadates seadsime eesmärgiks lihtsalt medali, sest paljud põhitegijad siirdusid suvel mujale.
Poolfinaalis valmistas pettumuse see, et me ei suutnud edu hoida. Pronksiseerias on
noorematel mängijatel motivatsioon olemas, sest neil pole ju varasemast medaleid ette
näidata. Loodame, et ka vanemad mehed suudavad noori väljakul toetada.“
Väravaküttide edetabel kokku: Marko Koks (Viljandi HC) 185, Marko Slastinovski
(Aruküla/HC Kehra) 172 (161/11), Janar Mägi (HC Kehra) 151, Mario Karuse (Põlva Serviti)
136, Roman Glinkin (HC Kehra) 133, Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 127

(58/62), Kristo Voika (Viljandi HC) 127, Erkki Maripuu (Aruküla) 123, Olev Eensalu (HC
Kehra) 121, Kaspar Lees (SK Tapa) 119 tabamust.
Play-offi väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 43, Janar Mägi (HC Kehra) 41,
Kristo Voika (Viljandi HC) 40, Roman Glinkin (HC Kehra) 38, Olev Eensalu (HC Kehra) 34,
Jaan Kauge (HC Kehra) 25, Mikk Pinnonen (Chocolate Boys) 22, Sten-Erik Lepp (Chocolate
Boys) 21, Marko Slastinovski (Aruküla) 20, Ott Varik (Viljandi HC) 20 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 (2 võiduni): HC Kehra – SK Tapa 2:0, Aruküla – Viljandi HC 1:2.
Poolfinaalseeriad (3 võiduni): Põlva Serviti – Viljandi HC 3:0, Chocolate Boys – HC Kehra
3:2.
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