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Eesti käsipallurid välismaal: Kristo Järve oli Soomes pidurdamatus hoos
Soome meeste käsipallimeistrivõistlustel pääses pärast ühte kaotust võidusoonele Riihimäki
Cocks, alistades kodus 34:28 seni täiseduga mänginud Vantaa Atlase.
Cocksi võiduarhitekt oli Kristo Järve 12 väravaga. Valdar Noodla lisas neli ja Antti
Rogenbaum ühe tabamuse. Atlase kasuks viskas Martin Noodla neli väravat.
Siuntio IF-i sai kodus 39:31 jagu Helsingi Dickenist. Jaan Kauge tõi võitjatele 11 ja Ravo
Voosalu viis väravat. Helsingi HIFK jäi Turus 19:24 alla sealsele AIFK-le. Sten Toomlalt
HIFK kontosse kaks tabamust.
Cocks tõusis taas turniiritabeli liidriks. Tiitlikaitsjal on kaheksa mänguga koos 14 punkti.
Atlas on kolmas 12, Siuntio neljas seitsme ja HIFK viimane ehk üheksas kahe punktiga. Kogu
kolmik on pidanud seitse kohtumist.
Šveitsi meistrivõistlustel alistas Schaffhauseni Kadetten kodus liidrite duellis 30:27 KriensLuzerni. Mait Patrail viskas Kadetteni kasuks kuus väravat, kaotajate puurisuul toimetas 45
minutit Marius Aleksejev. Kadetten on üheksa vooru järel 17 punktiga liider. Eelmised kuus
vastast seljatanud Kriens-Luzern langes 13 silmaga kolmandaks.
Saksamaa esiliiga lõunatsoonis lõpetas EHV Aue kolmemängulise kaotustejada, kui sai omal
väljakul 28:24 jagu tabeli punasest laternast TV Gross-Umstadtist. Vigastusest taastuv Janar
Mägi võitjate kasuks skoori ei teinud. Aue hoiab 11 vooru järel üheksa punktiga 11. kohta.
Hispaania meistrivõistluste esiliigas purustas Iruni Bidasoa koduplatsil 27:17 tänavu kõik
mängud kaotanud H.V. Ingenieros BM. Almoradi. Marius ja Risto Lepp viskasid kumbki
Iruni kasuks ühe värava. Seitsme vooru järel on kaks viimast vastast alistanud Irun seitsme
punktiga üheksandal kohal.
Rootsi liigas käib kehvasti LIF Lindesbergi käsi, sest möödunud nädalal kaotati kõigepealt
võõrsil 30:35 Halmstadi Drottile ja seejärel kodus 28:31 uustulnuk Kungsbacka HK
Aranäsile. Dener Jaanimaalt nendes kohtumises Lindesbergi kasuks vastavalt kaheksa ja kolm
tabamust. Kümne vooru järel on Lindesberg kahe viigipunktiga kindlalt viimasel kohal.
Taanis jätkab võimsalt Arhus Handbold, kes alistas viimati kodus 33:26 Nordsjälland
Handboldi. Arhusi särgis debüteerinud Mikk Pinnonen kätt valgeks ei saanud. Üheksa vooru
järel on Arhus 16 punktiga teisel kohal.
Norras on oma mängu leidmas Stord IL, sest sai võõrsil 30:23 jagu Sandefjordi Runarist ja
kodus 28:26 Oslo Valerengast. Stordi leegionär Sten-Erik Lepp nendes kohtumistes väravaid
ei visanud. Stord kerkis sellega turniiritabelis kuue punktiga viimaselt ehk 12. kohalt
kaheksandaks, olles nüüd kaheksa vooruga teeninud kuus punkti.
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