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Käsipalliliigas algavad veerandfinaalid
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel alustatakse kolmapäeval
veerandfinaalidega, kus on vastamisi Põlva Serviti – Tallinna KPK ja HC Tallas –
Viljandi HC. Otse poolfinaali pääsesid põhiturniiri kaks paremat meeskonda HC
Kehra ning Chocolate Boys. Kehra ootab endale vastast paarist HC Tallas –
Viljandi HC ja Chocolate Boys seeriast Põlva Serviti – Tallinna KPK.
Põhiturniiri lõpptabel 18. vooru järel: 1. HC Kehra 34, 2. Chocolate Boys 28, 3.
Põlva Serviti 28, 4. HC Tallas 13, 5. Viljandi HC 11, 6. Tallinna KPK 6, 7. SK
Tapa 6 punkti.
Põhiturniiri väravaküttide edetabel: Marko Koks (Viljandi HC) 152, Taavi Tibar
(Viljandi HC) 126, Dener Jaanimaa (Chocolate Boys) 108, Marko Slastinovski (HC
Tallas) 108, Martin Johannson (HC Kehra) 100, Roman Glinkin (HC Kehra) 92, Mario
Karuse (Põlva Serviti) 88, Erkki Maripuu (HC Tallas) 78, Valdar Noodla (Chocolate
Boys) 77, Tarmo Ulla (Chocolate Boys) 76 tabamust.
15.04. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Tallinna KPK Omavahelised
mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 38:26; 2. ring: 43:25; 3. ring:
45:24.
Tiitlikaitsja Serviti oli põhiturniiril Käsipallikoolist kolm korda suurelt üle,
kuid põlvalaste peatreener Kalmer Musting vastast ei alahinda. Põhjust selleks ka
on, sest möödunud nädalavahetusel MM-finaalturniirile rühkinud Eesti U21
koondisesse kuulus mõlemast tiimist mehi pea võrdselt: Servitist Tauri Volt,
Denis Lõokene ja Rasmus Käo ning Käsipallikoolist Mikk Pinnonen ja Sten Toomla.
Seega on konkurendi võtmemängijate hetkevorm Mustingule paremini teada, kui tema
kolleegile Käsipallikoolist Ahmed Porkvelile. „Pinnonen tegutses valikturniiril
väga hästi,“ jagas Musting vastaste ühe liidri kohta kiidusõnu. „Oma meeste
vormist mul päris täpset ülevaadet polegi. Käisin juunioridega MM-valikturniiril
Šveitsis, siis tormasin otse lennukilt trenni. Mu abimees Rein Suvi sõitis aga
samal ajal noortega Peterburgi. Oleme seni Käsipallikoolist küll kindlalt jagu
saanud, kuid noore ja perspektiivika meeskonnana on nad mulle hea mulje jätnud.
Vahepeal on pikk mängupaus olnud ning kuna tegime veel kangitrenni, siis pole me
parimas hoos.“
Musting lisas, et koosseisuga Servitil suuri probleeme ei ole. „Vahepeal pole
keegi vigastada saanud või haigeks jäänud,“ rõõmustas ta. „Ka Mario Karuse
treenib täisjõuga, ent praegu pole veel kindel, kas ta esimeses veerandfinaalis
kaasa lööb.“
Porkveli jaoks on selles paaris selge favoriit Serviti. „Meie jagame oma
treeningaega naistega,“ alustas ta. „Lisaks on A-vanuseklassi mängudega seotud
Uku-Tanel Laast, Jorma Käsper, Rudolf Põld ja Mikk Pinnonen.
Tagatipuks käis Keijo Treu pimesooleoperatsioonil. Esiliigas jõudsime
poolfinaali, seega saavad osad poisid veel ka seal kõva mahvi. Kokkuvõttes
pelgangi, et meil ei jagu Serviti vastu enam lihtsalt püssirohtu.“

15.04. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Tallas – Viljandi HC Omavahelised
mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 22:30; 2. ring: 27:26; 3. ring:
28:28.
Veerandfinaalseeria eeldatavas tasavägisemas paaris peab Tallase juhendaja Toivo
Järv soosikuks tallinlasi. „Meie oleme favoriidid ja peame jõudma nelja parema
sekka,“ kuulutas ta. „Me oleme tänavu näidanud, et suudame ka esikolmikule
vastupanu osutada.“
Siiski ei kiirusta Järv tulemuste ennustamisega. „Viljandi vastu on vaja sitkust
ja võidutahet, lisaks ei tohi me endale pingeid peale panna,“ loetles Järv edu
võtmeid. „Üle kolmekümne värava mängus ilmselt kumbki meeskond ei viska, seega ei
tohi me kordagi suurde kaotusseisu jääda.
Koduväljak annab meile ehk eelise, kuid minimaalse.“
Järve sõnul pole kindel veerandfinaalseerias ühe põhimehe Erkki Maripuu
osalemine. „Ta on ikka vigastatud, kuid loodetavasti paraneb otsustavateks
mängudeks,“ rääkis Järv. „Teised mehed said vahepeal koos Kehraga harjutada ja
sellest oli meie meeskonnale hindamatult palju kasu.“
Viljandi loots Lembit Nelke on nõus soosikukoorma Tallase õlule lükkama. „Järvel
on õigus, et nemad on favoriidid,“ lausus Nelke. „Meie edu sõltub sellest, kas
suudame oma mängu mängida ja neile pikka rünnakut peale suruda. Kindlasti peame
väljakul vältima mõõnaperioode.“
Nelke jaoks teeb kõige suuremat muret tihe mängugraafik. „Nüüd tuleb järjepanu
matše meistriliigas, esiliigas ja noorte sarjades,“ loetles ta. „See kurnab mehi
ning suurendab vigastuste ohtu. Väsinud organism võtab ju hädasid kergelt ligi.
Aga loodame kõige paremat.“
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