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Eesti käsipallurid välismaal: Mait Patraili supermäng viis Kadetteni võidule 
 
Šveitsi meeste käsipallimeistrivõistlustel purustas Schaffhauseni Kadetten võõrsil 45:30 (23:16) 
Gossau Fortitudo. Mait Patrail viskas üleväljamehena kaheksa väravat. 
 
Voor enne 22-mängulist põhiturniiri lõppu on Kadetten 39 punktiga kindel liider. Marius 
Aleksejevi ja Kaupo Liiva klubi Thuni Wacker peab oma eelviimase kohtumise reedel kodus 
Winterthuri Pfadi vastu. Vaid rohkem kui 12 väravaline võit jätab seitsmendal kohal olevale 
Thunile lootuse ülemisele finaalturniirile jõudmiseks. 
 
Hispaania kõrgliigas pani kuuemängulisele kaotustejadale punkti Toledo BM, kui sai omal 
väljakul 32:27 (14:13) jagu J.D. Arrate meeskonnast. Eesti koondise joonemängija Marius Lepp 
panustas Toledo võitu ühe tabamuse. 19. vooru järel jagavad Toledo ja Arrate 13 punktiga 16 
meeskonnas seas 11. kohta. Täiseduga juhib viimati kodus oma lähima jälitaja FC Barcelona 
alistanud Ciudad Real. 
 
Saksamaa esiliiga põhjatsoonis sai seitsmenda järjestikuse kaotuse Bernburgi Anhalt, kes 
tunnistas omal väljakul 34:38 (11:16) kuuendat positsiooni hoidva VfL Bad Schwartau paremust. 
Risto Lepp viskas teist mängu järjest Bernburgi kasuks seitse väravat. Viimasel kohal jätkaval 
Bernburgil on 21 vooruga koos kaheksa punkti, ent neli astet kõrgemal olev SC Magdeburgi 
duubelrivistus edestab neid vaid viie silmaga. 
 
Kreeka liigas oli Veroia Filippos kodusaalis 27:25 (13:13) üle Ateena Panelliniosest. 
Väljakuperemeeste Martin Johannsoni saagiks langes seekord üks värav. 16. vooru järel 
moodustavad esikolmiku Saloniki PAOK 26, Filippos 24 ja A.S.E Doukas 21 punktiga. 
 
Rootsi meistrivõistlustel pälvis viienda kaotuse järjest LIF Lindesberg, kui kapituleerus kodus 
22:40 (12:17) liidri Sävehofi ees. Lindesbergis mängivale Dener Jaanimaale märgiti protokolli 
kolm väravat. Lindesbergi seis on raske, sest turniiritabelis ollakse 21-st mängust teenitud 15 
punktiga eelviimasel 13. kohal. Punane latern OV Helsingborg jääb LIF-ist kuue silma 
kaugusele. Koht eespool oleval H43 meeskonnal on Lindesbergist punkt rohkem, kuid kaks 
mängu rohkem peetud. 
 
Soome meistrivõistlustel nüpeldas ainult võite tunnistav Riihimäki Cocks kodus 27:18 (12:7) 
tabeli punast laternat Helsingi Dickenit. Antti Rogenbaum viskas Cocksi kasuks kaks väravat, 
Valdar Noodla jäi nullile ning kerge külmetushaiguse küüsis vaevlev Kristo Järve seekord kaasa 
ei teinud. Suure kaotuse pidi vastu võtma Turu Fenix, jäädes Karjaas alla sealsele BK-46 
meeskonnale 18:31 (6:9). Õlavigastusest paranenud Bert-Jan Pustõnski toetas Fenixit viie 
väravaga. Cocks juhib turniiritabelit täisedu 46 punktiga. Tõsine võitlus käib aga viimaste play-
offi kohtade peale. Fenixil on hetkel viiendana 21 punkti, kellele järgnevad Sten Toomla klubi 
Helsingi HIFK ja Martin Noodla leivaisa Vantaa Atlas 17 silmaga. Fenix vajab edasipääsuks 
kahte punkti. Ülesanne on võimalik täita juba 10. märtsil, kui võõrustatakse tänavu vaid ühe 
võidu saanud Dickenit. Samal päeval jagavad HIFK ja Atlas omavahel ilmselt viimase ehk 
kuuenda play-offi pileti. Kokku on mõlemal meeskonnal jäänud põhiturniiril pidada kolm matši. 
 
Balti liigas alistas Cocks laupäeval kodus 29:25 (12:11) Põlva Serviti. Järvelt selles kohtumises 
seitse ning Valdar Noodlalt ja Rogenbaumilt kolm tabamust, Serviti parimad olid nelja väravaga 



Maksim Butenko, Mario Karuse, Siivo Sokk ja Andrei Ternovõi. Cocks ja Serviti juhivad tabelit 
võrdsete punktidega, ent soomlastel on üks kohtumine varuks. 
 
Taani esiliigas sai järjekordse suure võidu AG Handbold. Kodusaalis purustati 36:18 (17:13) 
kaheksandal kohal olev Odder Handbold, Kaupo Palmarilt AG-le kolm väravat. Turniiritabeli 
kindel liider AG on võitnud 19-st mängust 18 ja kaotanud ühe. Lähim jälitaja Faaborg HK jääb 
kümne silma kaugusele. Esikoha kindlustamiseks kahte punkti vajaval AG-l on veel pidada viis, 
Faaborgil kuus kohtumist. 
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