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Eesti käsipallurid välismaal: Marius Lepp naasis vigastuspausilt 
 
Vigastuspausilt naasnud Marius Lepp ei suutnud Hispaania kõrgliigas päästa Toledot kuuendast 
järjestikkusest kaotusest. Laupäeval tuli võõrsil Vigos tunnistada Posada 24:33 (12:19) paremust. 
 
Algrivistusse kuulunud Eesti koondise joonemängija Lepp viskas kolm väravat. Kaotus langetas Toledo 
turniiritabelis 16 meeskonna seas 14. kohale, seevastu kerkis Posada 13. positsioonile. 18 vooruga on 
mõlemad meeskonnad kogunud 11 punkti. Juhib täisedu 36 silmaga tiitlikaitsja Ciudad Real.  
 
Mait Patraili koduklubi Schaffhauseni Kadetten jõudis EHF-i sarjas veerandfinaali, alistades 16 parema 
hulgas kahe mängu kokkuvõttes Astrahani Zarja-Kaspia. Avakohtumise võitis Kadetten kodus 29:21 ja 
teise matši pühapäeval võõrsil 36:26 (20:14). Patraili arvele jäi Venemaal kolm väravat. 
 
Saksamaa 2. Bundesliga põhjatsoonis jätkus Bernburgi Anhalti marss allakäigutrepil, kui kolmapäeval 
häviti võõrsil 20:32 (13:16) Schwerini Postile. Õlavigastusest paranenud Risto Lepp viskas Bernburgi 
kasuks seitse väravat. Bernburg on 20 vooru järel kaheksa punktiga turniiritabelis viimasel 17. kohal, 
Schwerin hoiab kolmandat positsiooni. 
 
Soome meistrivõistlustel jätkas võidumarssi Riihimäki Cocks, kes alistas laupäeval Vantaas sealse Atlase 
25:21 (14:12). Cocksile tõi Kristo Järve seitse ning Antti Rogenbaum ja Valdar Noodla ühe värava. Atlase 
poolel tegi neli korda skoori Martin Noodla. Nädalavahetusel sai omal väljakul kaks võitu Helsingi HIFK, 
kes oli laupäeval 37:30 (18:16) üle Porvoo Akillesest ja pühapäeval 31:22 (14:12) teisest Soome pealinna 
klubist Dickenist. Akillese puuri viskas Sten Toomla kaks ning Dickenile kuus väravat. Eestlaste klubidest 
käis ainsana kehvasti Turu Fenixi käsi, sest laupäeval jäädi võõrsil 20:27 (10:15) alla Kauniaineni Westile. 
Eelmises voorus Cocksi vastu õlga vigastanud Fenixi leegionär Bert-Jan Pustõnski ei mänginud. Ilmselt 
peab ta vahele jätma ka kolmapäevase duelli Atlasega. Turniiritabelit juhib kindlalt Cocks, kes on võitnud 
kõik 21 kohtumist. Fenix on viies 20, HIFK kuues 17 ja Atlas seitsmes 16 punktiga. Fenix ja Atlas on 
pidanud 20 ning HIFK 21 mängu. Play-offi pääseb kuus paremat meeskonda. 
 
Pühapäeval jätkus Cocksi võidutee Balti liigas – kodus seljatati Kehra 35:24 (17:9). Järve viskas Cocksi 
kasuks 11, Rogenbaum kolm ja Valdar Noodla ühe värava, Kehra parim oli seitsme tabamusega 
Arukülast laenatud Marko Slastinovski. Cocks on turniiritabelis kolme võidu ja kahe kaotusega kolmas. 
Viiest mängust vaid punkti teeninud Kehra hoiab viimast ehk viiendat positsiooni. 
 
Taani esiliigas pidas AG Handbold eelmisel nädalal kaks kohtumist. Esmaspäeval purustati võõrsil 30:16 
(14:8) Stoholm Handbold, Kaupo Palmarilt võitjatele üks värav. Laupäeval saadi samuti vastase väljakul 
38:30 (14:18) jagu Midtjyllandist, Palmar kätt valgeks ei saanud. AG Handbold juhib turniiritabelit 
ülekaalukalt – 18-st mängust on saadud 17 võitu ja üks kaotus. 
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