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Eesti käsipallurid välismaal: Patrail ja Mägi olid taas resultatiivsed 
 
Šveitsi käsipallimeistrivõistlused jätkuvad Mait Patraili ja Marius Aleksejevi koduklubide 
domineerimisel. 
 
Tiitlikaitsja Schaffhauseni Kadetten purustas võõrsil 35:25 St. Galleni St. Otmari meeskonna. 
Patrail viskas Kadetteni kasuks üleplatsimehena kümme väravat. Aleksejev seisis Kriens-
Luzerni postide vahel 19 esimest minutit, kui Eesti koondise puuriluku leivaisa alistas kodus 
28:21 Zürichi Amicitia. Aleksejev vahetati välja Kriens-Luzerni 8:7 eduseisul, sest šveitslaste 
andmetel polnud eestlane oma parimas hoos. 
 
Kaheksa vooru järel juhib meistrivõistlusi Kadetten 15 punktiga. Viimased kuus mängu 
võitnud Kriens-Luzern on 13 silmaga teisel kohal. 
 
Patrail sai eelmisel nädalal mängukarastust ka Meistrite liigas, kus Kadetten kaotas 35:38 
Tšehhovskie Medvedile. Patraililt seekord klubi parimana kuus väravat. Kadetten hoiab C-
alagrupis nelja vooru järel ühe viigipunktiga viimast kohta, venelased jätkavad liidrina. 
 
Saksamaa meistrivõistluste esiliiga lõunatsoonis on hooaja alguse hea hoog raugenud EHV 
Auel, kes saanud viimasest kuuest kohtumisest kaotuste kõrvale vaid ühe võidu. Viimati jäädi 
kodusaalis 27:30 alla teist kohta hoidvale TV 1893 Neuhausenile. Janar Mägi toetas Auet 
meeskonna parimana kaheksa tabamusega. Aue on üheksa vooru järel seitsme punktiga 12. 
positsioonil. 
 
Hispaania esiliigas noppis järjekordse viigi Iruni Bidasoa, mängides võõrsil 23:23 lähirivaali 
Torrelavega Grupo Pintaga. Risto ja Marius Lepalt Iruni kasuks vastavalt kaks ja üks värav. 
Viie vooru järel on Irun kolme viigi ning kahe kaotusega 13. kohal. 
 
Kreekas pääses pärast ühte kaotust võidukursile Argose Diomidis, olles kodus 35:28 üle 
Saloniki HANTH-ist. Martin Johannson viskas Diomidese kasuks ühe värava. Diomidis on 
nelja võidu ja ühe kaotusega kolmandal kohal, HANTH pole punktiarvet veel avanud. 
 
Taani kõrgliigas oli Arhus Handbold kodus 26:20 parem Lemvig-Thyborön Handboldist. 
Arhusi leegionär Mikk Pinnonen ei mänginud. Arhus on seitsme voorul järel 12 punktiga 
teisel kohal. 
 
Norras ei suuda oma mängu leida Stord IL, kes vandus viimati kodus 26:35 alla Drammenile. 
Stordis debüteerinud Sten-Erik Lepa arvele kanti neli tabamust. Stord hoiab turniiritabelis 
viiest mängust teenitud kahe punktiga üheksandat kohta. Kohtumise rohkem pidanud 
Drammen on täiseduga liider. 
 
Soome meistrivõistlustel jäi eestlaste klubidest ainsana võiduta Siuntio IF, tehes kodusaalis 
23:23 viigi Kauniaineni Westiga. Ravo Voosalu viskas Siuntio parimana kaheksa väravat, 
Jaan Kauge toetas meeskonda nelja tabamusega. 
 



Järjekordsed võidud võtsid aga täiseduga jätkavad Riihimäki Cocks ja Vantaa Atlas. 
Tiitlikaitsja Cocksi jaks käis võõrsil 36:30 üle Porvoo Akillesest. Valdar Noodla tõi Cocksile 
üleplatsimehena 13 ja Antti Rogenbaum kuus tabamust. Nädalavahetusel toimunud Balti liiga 
matšideks jõudu säästnud Kristo Järve viibis väljakul esimesed kümme minutit, ent skoori 
selle ajaga ei avanud. Atlase järjekordne võit tuli samuti vastase väljakul tulemusega 29:22 
Karjaa BK-46 üle. Martin Noodla toetas Atlast viie väravaga. 
 
Hooaja avavõidu teenis aga Helsingi HIFK, olles kodus 35:22 parem Akillesest. Sten Toomla 
viskas HIFK kasuks üleplatsimehena üheksa väravat. 
 
Cocks juhib turniiritabelit 12 punktiga. Samuti kõik vastased alistanud Atlas on kümne 
silmaga kolmas. Siuntio hoiab viiest mängust kogutud viie punktiga neljandat kohta, HIFK on 
kuuest kohtumisest teenitud kahe silmaga eelviimasel ehk kaheksandal positsioonil. 
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