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Eesti käsipallurid välismaal: Mait Patrail oli Šveitsis resultatiivne 
 
Šveitsi meeste käsipallimeistrivõistlustel purustas Schaffhauseni Kadetten kodus 40:24 (19:11) 
RTV 1879 Baseli. Mait Patrail oli kaheksa tabamusega võitjate resultatiivseim. 
 
Ülemise finaalgrupi koha eest võitlev Thuni Wacker tegi võõrsil 28:28 (14:15) viigi BSV Bern 
Muriga. Thuni puurisuul toimetas Marius Aleksejev, nurgaründaja Kaupo Liiva arvele kanti kaks 
väravat. 
 
Kaks vooru enne põhiturniiri lõppu on Kadetten kindlustanud endale esikoha, sest Berni 
edestatakse seitsme punktiga. Thunil on kuue parema sekka raske jõuda, kuna Pfadi Winterthur 
Handballist jäädakse maha nelja punktiga. Meeskonnad kohtuvad veel ka omavahel Thunis, 
kuid Winterthur võitis avamatši kindlalt 30:19 ja neil on selgelt parem väravate vahe. 
 
EHF-i sarjas kaheksa parema hulka jõudnud Kadetten kohtub seal Saksamaa meistrivõistluste 
neljanda klubi Göppingeniga. Avamäng peetakse 27. või 28. märtsil Saksamaal ja 
korduskohtumine nädal aega hiljem Šveitsis. 
 
Kreeka karikavõistluste veerandfinaalis pidi Martin Johannsoni klubi Veroia Filippos tunnistama 
võõrsil valitseva meistri ja tänavugi tabelit juhtiva Saloniki PAOK-i 29:32 (10:17) paremust. 40 
minutit väljakul viibinud Eesti koondise joonemängija Johannson viskas Filippose kasuks ühe 
värava. 
 
Rootsi meistrivõistlustel sai neljanda järjestikuse kaotuse LIF Lindesberg, kui jäi võõrsil 26:30 
(11:13) alla IFK Skövdele. Lindesbergis mängivale Dener Jaanimaale märgiti protokolli kolm 
väravat. Lindesbergi seis on muutunud raskeks, sest turniiritabelis ollakse 20-st mängust 
teenitud 15 punktiga eelviimasel 13. kohal. Siiski jääb punane latern OV Helsingborg juba 
kaheksa silma kaugusele. Koht eespool oleval H43 meeskonnal on Lindesbergist punkt rohkem, 
kuid kaks mängu enam peetud. 
 
Soome meistrivõistlustel jätkab löömatuna tiitlikaitsja Riihimäki Cocks, kes purustas kodus 
45:29 (20:9) Karjaa BK-46 meeskonna. Cocksi kangelaseks kerkis üheksa tabamusega Antti 
Rogenbaum. Valdar Noodla ja Kristo Järve lisasid viis väravat. Veel tegid Turu Fenix ja Vantaa 
Atlas 27:27 (12:17) viigi. Õlavigastusest taastuv Bert-Jan Pustõnski seekord Fenixit aidata ei 
saanud, Martin Noodla oli aga kuue tabamusega Atlase parim. Turniiritabelit juhib Cocks 
täisedu 44 punktiga. Fenix on viies 21 ning Sten Toomla leivaisa Helsingi HIFK ja Atlas kuues-
seitsmes 17 silmaga. Seejuures on kogu kolmikul võrreldes Cocksiga üks kohtumine varuks. 
Play-offi pääseb kuus paremat meeskonda. 
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