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Eesti käsipallurid välismaal: Mait Patraili koduklubi oli viigilainel
Eesti käsipallikoondislase Mait Patraili koduklubi Schaffhauseni Kadetten tunnistas eelmisel
nädalal vaid viike.
Meistrite liiga alagrupiturniiri teises voorus Aalborgis oldi veel kaks minutit enne kohtumise
lõppu kohaliku Aab vastu nelja väravaga taga, kuid lõpuks saadi kätte 30:30 viik. Patrail
viskas šveitslaste parimana üheksa väravat. Esimese punkti teeninud Kadetten hoiab kuue
meeskonna seas viiendat kohta.
Šveitsi meistrivõistlustel pidi Kadetten aga esimesed punktid loovutama, kui tegi kodus 32:32
viigi Thuni Wackeriga. Patrail kontosse kogunes seitse tabamust, neist neli 7-meetri
karistusvisetest. Kadetten juhib liigat 11 punktiga, teisel kohal on üheksa silmaga Marius
Aleksejevi leivaisa Kriens-Luzern.
Saksamaa esiliiga lõunatsoonis sai Janar Mägi EHV Aue eest väljakul käia kahel korral.
Kõigepealt kaotati võõrsil 29:30 SG Haslach-Herrenberg-Kuppingenile ja seejärel saadi kodus
35:33 jagu TV Korschenbroichist. Mägilt nendes kohtumistes vastavalt neli ja kaheksa
tabamust. Kolmemängulise kaotusseeria lõpetanud Aue hoiab turniiritabelis seitsme vooru
järel seitsme punktiga kümnendat positsiooni.
Iruni Bidasoa tegi Hispaania esiliiga kolmandas voorus võõrsil 31:31 viigi BM Barakaldoga.
Risto Lepp viskas Bidasoa kasuks kuus ja Marius Lepp neli väravat. Bidasoa on tabelis kahe
punktiga 11. kohal.
Kreeka meistrivõistlustel jätkab täisedu kuue punktiga Argose Diomidis, kes sai kodus 32:25
jagu Ateena Panelliniosest. Diomidise leegionäri Martin Johannsoni arvele kanti viis
tabamust.
Rootsis käib kehvasti LIF Lindesbergi käsi, sest eelmisel nädalal kaotati võõrsil 25:31
Stockholmi Hammarbyle ja kodus 25:29 Eskilstuna Guifile. Lindesbergi Dener Jaanimaa
viskas Hammarby väravasse ühe palli, ent Guifi vastu eestlane skoori ei teinud. Lindesberg on
viie vooru järel ühe punktiga viimasel kohal.
Soomes jätkavad täiseduga Riihimäki Cocks ja Vantaa Atlas. Viimati alistas Cocks võõrsil
31:27 Karjaa BK-46. Tiitlikaitsjale tõid võidu eestlased, sest meeskonna resultatiivseimateks
mängijateks osutusid Antti Rogenbaum kümne, Kristo Järve üheksa ja Valdar Noodla viie
tabamusega. Atlas purustas võõrsil 32:20 Helsingi HIFK. Nii Atlases leiba teeniva Martin
Noodla, kui ka HIFK-is mängiva Sten Toomla arvele kirjutati neli väravat. Cocks on nüüd
võitnud kõik neli ja Atlas kolm kohtumist. Kõik senised neli mängu kaotanud HIFK on aga
viimasel kohal.
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