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Eesti käsipallurid välismaal: Janar Mägi oli liidri vastu üleplatsimees 
 
Janar Mägi koduklubi EHV Aue kaotas Saksamaa käsipallimeistrivõistluste esiliiga 
lõunatsoonis võõrsil 23:27 HSG Düsseldorfile. Eestlane oli seitsme tabamusega 
üleplatsimees. 
 
Esimese kaotuse saanud Aue hoiab turniiritabelis nelja vooru järel viie punktiga kuuendat 
kohta. Juhib täisedu kaheksa silmaga Düsseldorf. 
 
Šveitsi meistrivõistlustel on pidurdamatus hoos Schaffhauseni Kadetten. Viimati alistas 
tiitlikaitsja võõrsil 31:26 Aarau Suhri, Mait Patraililt võitjatele viis väravat. 
 
Kriens-Luzern pidas möödunud nädalal kaks kohtumist, kui võõrsil alistati 27:25 Winterthuri 
Pfadi ja kodus 31:26 St. Galleni St. Otmar. Eesti koondise puurilukk Marius Aleksejev alustas 
Winterthuri vastu algkoosseisus, kuid vahetati välja üheksa minutit enne matši lõppu. Mängu 
St. Galleni vastu jälgis ta aga varumeeste pingilt. 
 
Kadetten juhib turniiritabelit täisedu kaheksa punktiga. Viis kohtumist pidanud Kriens-Luzern 
on seitsme silmaga neljandal kohal. 
 
Iruni Bidasoa pidi Hispaania meistrivõistluste esiliiga avavoorus vastase väljakul mullu veel 
eliitseltskonnas mänginud Vigo Octavio Pilotes Posada 27:34 paremust tunnistama. Risto 
Lepp viskas Iruni kasuks viis ja Marius Lepp neli väravat. 
 
Dener Jaanimaa leivaisa LIF Lindesberg alustas Rootsi meistrivõistlusi kahe tasavägise 
duelliga. Kõigepealt tehti kodus 31:31 viik IFK Skövdega, seejärel kaotati võõrsil 30:31 
Alingsas HK meeskonnale. Eestlane viskas nendes mängudes vastavalt seitse ja ühe värava. 
 
Argose Diomidis alistas Kreeka liiga avavoorus omal väljakul 32:27 Lamiase Ionikose. Suvel 
Argosesse siirdunud Martin Johannsonilt uustulnuka vastu kaks tabamust. 
 
Soome meistrivõistlustel jätkas võidukalt Riihimäki Cocks, kes alistas Helsingis 34:27 sealse 
HIFK. Kristo Järve viskas tiitlikaitsja kasuks kuus ning Valdar Noodla viis ja Antti 
Rogenbaum kaks väravat. HIFK leegionäri Sten Toomla arvele kogunes kolm tabamust. 
Võidu teenis ka Vantaa Atlas, olles Martin Noodla kahe värava toel võõrsil 21:20 üle Helsingi 
Dickenist. Kaotuse pidi vastu võtma Siuntio IF, kes jäi võõrsil 21:23 alla Turu AIFK-le. Jaan 
Kaugelt külalistele viis tabamust, Ravo Voosalu ei mänginud. 
 
Kahe vooru järel troonib tabeli tipus täisedu nelja punktiga Cocks. Siuntio ja Atlas hoiavad 
kahe punktiga vastavalt kolmandat ja kuuendat kohta, seejuures on Vantaa klubil kohtumine 
varuks. HIFK pole aga punktiarvet avanud ning on eelviimasel kaheksandal positsioonil. 
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