
Eesti Käsipalliliit 
Pressiteade 
27.09.2010 
 
Eesti käsipallurid välismaal: Mait Patrail ja Janar Mägi olid resultatiivsed 
 
Mait Patraili koduklubi Schaffhauseni Kadetten alustas käsipalli Meistrite liigat 26:29 
kaotusega Szegedi Pickile. 
 
Eestlane oli Ungaris toimunud kohtumises seitsme tabamusega šveitslaste resultatiivseim. 
Seejuures viskas ta kõik väravad avapoolajal. 
 
Kadetten pidas ühe kohtumise ka Šveitsi liigas, kus purustas võõrsil 37:23 RTV 1879 Baseli. 
Patraili arvele kanti kuus tabamust. 
 
Samuti suure võidu võttis Marius Aleksejevi leivaisa Kriens-Luzern, kes nuhtles kodus 40:24 
uustulnuk Arboni. Aleksejev seisis Kriens-Luzerni puurisuul matši esimesed 50 minutit. 
 
Turniiritabelit juhib täisedu kümne punktiga Kadetten. Kriens-Luzern on kuuest mängust 
kogutud üheksa silmaga teisel kohal. 
 
Janar Mägi tööandja EHV Aue pidi Saksamaa esiliiga lõunatsoonis tunnistama koduväljakul 
TSG Gross-Bieberau 24:25 paremust. Mägi viskas teise kaotuse järjest saanud Aue parimana 
kaheksa väravat. Turniiritabelis üheksandaks langenud Auel on viie vooruga koos viis punkti. 
 
Hispaania esiliiga teises voorus avas punktiarve Iruni Bidasoa, tehes kodus 30:30 viigi ARS 
Palmanaranjaga. Irunil oli ka võiduvõimalus, ent Risto Lepp jättis viimasel sekundil 
realiseerimata 7-meetri karistusviske. Risto Lepa arvele kogunes siiski kuus ja Marius Lepale 
kolm tabamust. 
 
Kreekas jätkab kahe vooru järel täiseduga Argose Diomidis, kes oli võõrsil 24:22 üle ESN 
Vrilissiast. Martin Johannson viskas kohtumise alguses otsustavalt 11:1 ette läinud Diomidise 
kasuks neli väravat. 
 
LIF Lindesberg pidi Rootsi meistrivõistlustel tunnistama kodus tiitlikaitsja Sävehofi 29:34 
paremust. Dener Jaanimaalt seekord Lindesbergile kaks väravat. Turniiritabelis on Lindesberg 
kolme vooru järel ühe punktiga eelviimasel 13. kohal. 
 
Soome meistrivõistlustel jätkab vääramatult Riihimäki Cocks, kes oli kodus 34:25 üle Turu 
AIFK-st. Kristo Järve viskas kohalikus liigas 35. järjestikuse võidu saanud Cocksi kasuks 
kuus, Anti Rogenbaum kolm ja Valdar Noodla ühe värava. Täiseduga jätkab ka omal väljakul 
30:18 Porvoo Akillese alistanud Vantaa Atlas. Martin Noodla toetas võitjaid viie tabamusega. 
Siuntio IF sai kodus 33:24 jagu Karjaa BK-46 meeskonnast. Jaan Kauge panustas Siuntio 
võitu nelja väravaga, Ravo Voosalu isiklik skoor jäi aga avamata. Ainsana pidi eestlastest 
väljakult kaotajana lahkuma Sten Toomla, kelle klubi Helsingi HIFK vandus kodus 20:25 alla 
Kauniaineni Westile. Toomla viskas neli väravat. 
 
Kolme vooru järel on tiitlikaitsjal Cocksil liidrina kuus, Siuntiol kolmandana neli, kohtumise 
vähem pidanud Atlasel neljandana samuti neli ja HIFK-l eelviimase kaheksandana null 
punkti. 
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