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Eesti käsipallurid välismaal: Leppade koduklubi noppis Hispaanias avavõidu
Hispaania käsipallimeistrivõistluste esiliigas teenis hooaja avavõidu Iruni Bidasoa, kes oli
kuuendas voorus kodus 26:24 üle Burgose Artepref Villa De Aranda meeskonnast.
Risto ja Marius Lepp viskasid kumbki võitjate kasuks kolm väravat. Irunil on nüüd koos viis
punkti, millega turniiritabelis hoitakse 13. kohta. Burgos on kümnendal positsioonil.
Šveitsi karikavõistluste 1/16-finaalis olid Eesti meeste klubid võõrsil võimsas hoos.
Schaffhauseni Kadetten purustas 41:25 Aarau Suhri, Mait Patraililt Kadettenile
üleplatsimehena üheksa tabamust. Kriens-Luzern nuhtles 48:23 kolmandas liigas mängivat
STV Willisaud. Marius Aleksejev pääses võitjameeskonna postide vahele teiseks poolajaks,
kui Kriens-Luzern juhtis 25:13.
Saksamaa meistrivõistluste esiliiga lõunatsoonis pidi EHV Aue tunnistama võõrsil OSC 04
Rheinhauseni 25:29 paremust. Kohtumises achilleuse kõõlust vigastanud Janar Mägi tegi Aue
kasuks skoori ühel korral. Kolmanda järjestikuse kaotuse saanud Aue paikneb turniiritabelis
seitsme punktiga 14. kohal, Rheinhausen on üheksas.
Taani meistrivõistlustel oli Arhus Handbold vastase väljakul 29:28 üle Fredericia HK Elite
meeskonnast. Arhusi leegionär Mikk Pinnonen selles kohtumises kaasa ei mänginud.
Kaheksanda vooru järel jätkab Arhus 14 punktiga teisel kohal, Fredericia hoiab 12.
positsiooni.
Rootsi liigas sai kuue kaotuse kõrvale teise viigi LIF Lindesberg, poolitades kodus
tulemusega 27:27 punktid IFK Kristianstadiga. Dener Jaanimaa viskas Lindesbergi kasuks
kaks väravat. Lindesberg on kaheksa vooru järel kahe punktiga viimasel ehk 14. kohal,
Kristianstad aga paikneb kaheksandal tabelireal.
Norra meistrivõistlustel teenis järjekordse kaotuse Stord IL, kes pidi võõrsil tunnistama
Oppsal IF Handballi 29:30 paremust. Väljakul episoodiliselt viibinud Sten-Erik Lepp seekord
Stordi kasuks skoori ei teinud. Stordil ja hooaja esimesed punktid teeninud Oppsalil on koos
kaks silma, millega meeskonnad virelevad turniiritabeli lõpus. Stord on seejuures pidanud
kuus, Oppsal aga seitse mängu.
Soomes lõppes Riihimäki Cocksi 38-mänguline võiduseeria, kui võõrsil tuli tunnistada oma
viimaste aastate peakonkurendi Kauniaineni Westi 17:25 paremust. Cocksi
resultatiivseimateks osutusid eestlased Kristo Järve kuue, Antti Rogenbaum viie ja Valdar
Noodla kahe tabamusega.
Täiseduga jätkab aga Vantaa Atlas, kes purustas kodusaalis 36:24 Siuntio IF-i. Võitjate
kasuks viskas Martin Noodla seitse ning kaotajatele Jaan Kauge viis ja Ravo Voosalu kaks
väravat.

Tabeli tippu tõusis West, kellel on koos 13 punkti. Järgnevad Atlas ja Cocks 12 ning Siuntio
viie silmaga. Viimati mänguvaba olnud Helsingi HIFK hoiab kahe punktiga kaheksandat
kohta. Westil ja Cocksil on peetud seitse, teistel kuus mängu.
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