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Käsipalliliiga teise ringi avavoorus kohtuvad Aruküla ja Viljandi
Sel nädalal peetakse Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel teise ringi esimene voor. Kohtuvad Tallinna KPK – Põlva
Serviti, SK Tapa – Chocolate Boys ja Aruküla – Viljandi HC. Mänguvaba on HC Kehra.
Tabeliseis: 1. HC Kehra 10 (6-st mängust), 2. Põlva Serviti 10 (6), 3.
Chocolate Boys 8 (6), 4. Aruküla 6 (6), 5. Viljandi HC 6 (6), 6. Tallinna KPK 2 (6), 7. SK Tapa 0 (6) punkti.
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 60 (49/11), Marko Koks (Viljandi HC) 52, Martin
Noodla (Chocolate Boys) 50, Uku-Tanel Laast (Tallinna KPK) 46, Erkki Maripuu (Aruküla) 38, Mario Karuse (Põlva
Serviti) 35, Kristjan Lind (Aruküla/HC Kehra) 34 (29/5), Taavi Tibar (Viljandi HC) 34, Kaspar Lees (SK Tapa) 32, Janar
Mägi (HC Kehra) 32 tabamust.
10.11. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – Põlva Serviti Omavahelised mängud. 1. ring: 18:33.
Eelmises voorus sai Käsipallikool kodus napi kaotuse, kui jäi 30:31 alla Viljandile. Serviti purustas võõrsil 43:21 Tapa
meeskonna.
Käsipallikool pääses mulkide vastu 7:2 ette, ent jäi teise poolaja keskel 21:27 kaotusseisu. Eelviimasel minutil
viigistas pealinlaste kasuks 14 väravat visanud Uku-Tanel Laast seisu 30:30-le, kuid Viljandile tõi võidu Taavi Tibari
tabamus.
„Teiseks poolajaks meid lihtsalt ei jätkunud,“ põhjendas Käsipallikooli peatreener Ahmed Porkveli vahepealset
mõõna. „Me väsisime ära, sest üldfüüsiline tase jätab soovida. Näiteks eelmisel nädalal saime vaid korra trenni
teha. Viljandi poolel muidugi nõelas meid valusalt Marko Koks.“
Avaringis jäi Käsipallikool Servitile alla 18:33. Toona tegi Porkvelile rõõmu hoolealuste hea kaitsemäng. „Seekord
olen rahul, kui Serviti viskab alla 35 värava ja ise teeme skoori vähemalt 22 korda,“ rehkendas Porkveli.
Servitil on nädala algus tihe, sest esmaspäeval joosti kodusaalis väljakule karivõistluste raames, kus purustati teist
korda Tapa ja marsiti poolfinaali. „Kuna mängime kaks päeva järjest, siis andsin esmaspäeva Mario Karusele, Tauri
Voldile ja Kristjan Muugale vabaks,“ lausus Serviti juhendaja Kalmer Musting. „Teisipäeval on aga kõik mehed taas
rivis.“
Musting lisas, et Käsipallikool kavatsetakse murda hea kaitsega. „Jään rahule, kui laseme endale visata nii 20
väravat,“ sõnas Musting. „Rünnaku osas ma meestele numbrilisi eesmärke ei sea.“
12.11. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Chocolate Boys Omavahelised mängud. 1. ring: 30:40.
Tapa pidi viimati tunnistama kodusaalis Serviti 21:43 paremust. Chocolate Boys jäi võõrsil 33:37 alla Kehrale.
Tapa jaoks pole graafik kergete killast, sest koos karikamängudega on nüüd kohtutud kolm korda järjest Servitiga ja
ees ootab matš Chocolate Boysiga. „Mängud tugevate vastastega arendavad mehi füüsiliselt,“ rõõmustas Tapa
loots Elmu Koppelmann. „Tõsi, moraali viivad suured kaotused alla.“
Mängus Chocolate Boysi vastu peab Koppelmann oluliseks koduväljaku eelist. „Meil on fantastiline publik, millele
on ainult Põlval midagi sarnast kõrvale panna. See sütitab ka meeskonda endast kõike andma,“ tõdes Koppelmann.
„Kahtlemata koosneb Chocolate Boys andekatest käsipalluritest, kes on uimase hooaja alguse järel vormi kogumas.
Meile valmistab muret see, et niigi suurt laatsaretti täiendab Aleksander Oganezov.“

Chocolate Boys kaotas avaringis mõlemale eeldatavale peakonkurendile.
Serviti ees kapituleeruti koguni 23:38 ja Kehra vastu saadi pärast 20:15 võidetud avapoolaega 33:37 kaotus.
„Esimese poolaja mängisime Kehras hästi.
Saime palju kiirrünnakuid ja kaitse pidas. Pärast vaheaega rütm kadus, sest meil tekkis probleeme rünnakute
realiseerimisega ja mäng muutus liiga individuaalseks,“ kirjeldas Chocolate Boysi peatreener Ain Pinnonen.
„Mõõnad tulevad meil sisse, kuna tänavu oleme pidanud hakkama saama kõrgest klassist rahvusvaheliste
mängudeta. Jäime ju eemale eurosarjast ja Balti liigast.“
Šokolaadipoiste järgmine vastane Tapa on tänavu ainsana kaotanud kõik kuus mängu. Võiduga tahab LääneVirumaalt tagasi tulla ka Chocolate Boys. „Minu jaoks on märksõnadeks kaitse ja kiirrünnakud,“ tunnistas
Pinnonen. „Kui mängime nii, nagu Kehra vastu avapoolajal, siis probleeme ei tohiks tekkida.
Kuuldavasti on Tapa kimpus vigastustega ja seega raske ennustada, millise koosseisu nad kokku saavad. Meil on
igatahes puudu Ego Riener ja väravavaht Mikola Naum.“
14.11. (kell 16.00) Aruküla Spordihoone: Aruküla – Viljandi HC Omavahelised mängud. 1. ring: 31:23.
Eelmises voorus oli Aruküla mänguvaba, Viljandi alistas aga vastase väljakul tänu Taavi Tibari viimase minuti
tabamusele 31:30 Käsipallikooli.
Vanad sõbrad Aruküla ja Viljandi võtavad nädala jooksul üksteiselt mõõtu kolm korda, sest lisaks kohtumisele
meistrivõistlustel, ollakse vastamisi karikasarjas. Praeguseks ongi peetud üks karikamäng, mille viljandlased võitsid
võõrsil 32:29. „Karikasarjas oleme tegutsenud tõusude ja mõõnadega,“ tunnistas Aruküla juhendaja Toivo Järv.
„Näiteks teises ringis kaotasime ühe matši esiliigas osalevale Mesikäpale. Mehed ei ole andnud endast maksimumi,
kuid meie tase poole jõuga tegutsemist ei luba. Mänguliselt pole me ka hetkel kõige paremas hoos. Rünnakul
jätame palju olukordi realiseerimata, ääred ja väravavaht ei tegutse piisavalt hästi, logiseb kaitse ning oleme
füüsiliselt kehvakesed.“
Hooaja avamängus purustas Aruküla võõrsil Viljandi 31:23. Nüüd ootab Järv tasavägisemat lahingut. „Viljandil on
kvaliteeti,“ arutles ta. „Hooaja käigus on nende oskused rohkem esile kerkinud.“
Esimese vooru suur kaotus on ka viljandlastel nüüdseks unustatud. „Sügisel ladusime õues üldfüüsilist alusmüüri,
seetõttu jättis kokkumäng soovida,“ meenutas Viljandi loots Lembit Nelke. „Nüüd oleme teinud piisavalt saalitrenni
ja pallitunnetus hakkab tagasi tulema.“
Esimese ringiga kogus Viljandi kuus silma ja Nelke on sellega rahul. „Kuus punkti oli maksimum,“ lausus ta, kuid ei
uskunud hooaja eel, et üks võit võetakse Kehra üle. „Teisalt oleme amatööridele kohaselt tegutsenud ebakindlalt ja
puudu on jäänud stabiilsusest. Mõõnade üheks põhjuseks võib pidada psühholoogilist ettevalmistust, mille kallal
peab iga mees ise vaeva nägema. Esimene karikamäng Aruküla vastu aga näitas, et liigume paremuse poole.“
EKL-i pressiteenistus

