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Eesti käsipallurid välismaal: Mait Patraili lahutab Šveitsi meistritiitlist üks võit 
 
Mait Patraili koduklubi Schaffhauseni Kadetten alistas Šveitsi käsipallimeistrivõistluste 
ülemisel finaalturniiril kodus 33:28 (14:12) Bern Muri ja võib kindlustada tiitli juba järgmises 
voorus. 
 
Kuus vooru enne hooaja lõppu edestab Kadetten teisel kohal olevat Zürichi Amicitiat kümne 
punktiga. Järgmise matši peavad meeskonnad omavahel 21. aprillil Zürichis, võit tagaks 
Kadettenile klubi ajaloo neljanda meistritiitli. Eelmised esikohad tulid Schaffhausenile 
aastatel 2005-2007, kahel viimasel hooajal krooniti tšempioniks Amicitia. Šveitsi edukaim 
klubi on aga Zürichi Grasshopper, kes pritsinud võidušampust koguni 21 korral. 
 
Berni vastu sai kergest sõrmevigastusest paranev Patrail vähe mänguaega, kuid viskas siiski 
ühe värava. 
 
Hispaania liigas vandus Toledo BM kodusaalis 20:24 (13:13) alla kolmandat positsiooni 
hoidvale BM Valladolidile. Marius Lepp toetas tabelis 11. koha säilitanud Toledot ühe 
tabamusega. 
 
Saksamaa meistrivõistluste esiliiga põhjatsoonis ei leidnud tabeli kindel viimane Bernburgi 
Anhalt kodus eduvalemit liidri ASV Hammi vastu ning kaotas 21:30 (10:14). Risto Lepp 
panustas Bernburgi kontosse meeskonna parimana kuus väravat. 
 
Kreekas pidi Veroia Filippos võõrsil tunnistama punase laterna Chania Kydoni 32:33 (18:18) 
paremust. Filippose joonemängija Martin Johannson seekord kätt valgeks ei saanud. Voor 
enne põhihooaja lõppu on Saloniki PAOK-il 21 mänguga koos 34, Filipposel 30, A.S.E 
Doukasel 29 ja Ateena AEK-l 28 punkti. Viimases voorus võõrustab Filippos Doukast. 
 
Rootsi meistrivõistluste üleminekuturniiri juhib viie vooru järel täiseduga LIF Lindesberg. 
Möödunud nädalal saadi kodus kaks võitu, kui kõigepealt seljatati 35:29 (16:13) IFK Tumba 
ja seejärel 28:24 (13:13) Lundi H43. Tumbale viskas Dener Jaanimaa neli väravat, ent H43 
vastu eestlane skoori ei teinud. 
 
Soomes selgusid juba finalistid, kus on taas vastamisi Riihimäki Cocks ja Kauniaineni West. 
Cocks purustas poolfinaalis Vantaa Atlase ning West Siuntio IF-i mängudega 3:0. Cocksi 
võidunumbrid seerias viimaseks jäänud kohtumises olid Riihimäel 38:27 (16:11). Kristo Järve 
viskas Cocksi poolel üleväljamehena 12 ning Antti Rogenbaum ja Valdar Noodla kaks 
väravat. Soome liiga märtsikuu parimaks mängijaks valitud Atlase leegionär Martin Noodla 
põlvevigastuse tõttu kaasa ei teinud. 
 
Taani esiliiga põhiturniiri viimases voorus purustas AG Handbold võõrsil 32:22 (15:12) TM 
Tönder Hanboldi ning sai 22 võidu ja kahe kaotusega kindla esikoha. Kaupo Palmar viskas 
tuleval hooajal kõrgeimas seltskonnas mängiva AG Handboldi kasuks kaks väravat. 
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