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Eesti käsipallurid välismaal: Mait Patraili koduklubi kaotas napilt Flensburgile 
 
Mait Patraili koduklubi Schaffhauseni Kadetten kaotas käsipalli eurosarja EHF-i poolfinaali 
avakohtumises võõrsil 30:31 (15:15) SG Flensburg-Handewittile. 
 
Kadetteni leegionär Mait Patrail viskas nimeka Saksa klubi väravavõrku kuus palli. 
Korduskohtumine toimub 1. mail Šveitsis. 
 
Kohalikus liigas segas aga Patraili võimalikku tiitlivõitu Islandi vulkaanituhk, sest Kadetteni 
kohtumine Zürichis sealse Amicitia vastu lükati edasi 10. maile. 
 
Vulkaan kiusas ka Thuni Wackeris pallivaid Marius Aleksejevit ja Kaupo Liivat, kes jõudsid 
tuhapilve tõttu Šveitsi planeeritust hiljem. Kaheksandal kohal olev Wacker jäi kodus 32:33 
(16:18) alla RTV1879 Baselile. Eesti koondise juurest bussiga Thuni naasnud Aleksejev ja 
Liiva jälgisid mängu kõrvalt. 
 
Hispaanias sai aga Marius Lepa leivaisa Toledo BM tabelisse kaks kaotust juurde. Kõigepealt 
alistuti vastase väljakul 27:35 (14:17) BM Alcobendasele ning seejärel kodus 25:37 (8:15) 
tänavu kõik mängud võitnud Ciudad Realile. Alcobendase vastu viskas Lepp kaks ning 
Realile ühe värava. Neli vooru enne hooaja lõppu hoiab Toledo 16 meeskonna seas 13. kohta. 
 
Saksamaa esiliiga põhjatsoonis pidi vigastusest taastuv Risto Lepp vaatama Bernburgi Anhalti 
järjekordseid kaotusi eemalt, kui Rostocki Emporile jäädi võõrsil alla 23:30 (12:14) ja TSV 
Altenholzile kodus 26:28 (11:12). Bernburg pole võidurõõmu maitsta saanud 16 mängu järjest 
ning liigatabelis ollaksegi kindlalt viimasel kohal. 
 
Kreeka meistrivõistluste põhihooaja viimases voorus tuli Veroia Filipposel kodus tunnistada 
A.S.E Doukase 30:31 (17:15) paremust. Martin Johannson toetas Filippost ühe tabamusega. 
Filippos lõpetas põhiturniiri Saloniki PAOK-i ja Doukase järel ning Ateena AEK ees 
kolmandana. Ülemises vahegrupis jätkavadki need neli põhiturniiri paremat meeskonda 
isekeskis. 
 
Rootsi kõrgliiga üleminekuturniiril jätkab hoogsalt Dener Jaanimaa leivaisa LIF Lindesberg, 
kes on kuue võidu ja ühe kaotusega kindlustanud eliitseltskonna koha ka tulevaks hooajaks. 
Möödunud nädalal saadi võõrsil tabelisse võit ja kaotus. Esmalt tuli tunnistada Lundi H43 
paremust 23:29 (8:12), kuid seejärel nuheldi IFK Tumbat 34:25 (17:14). Jaanimaa arvele 
kanti mõlemas mängus kolm väravat. 
 
Soomes meistrivõistlused lõppesid Riihimäki Cocksi neljanda järjestikuse tiitliga. Viimased 
kolm aastat on finaalis jagu saadud Kauniaineni Westist, seekord mängudega 3:0. Kogu 
hooaja kaotuseta läbinud Cocksi võidunumbrid finaalseerias olid kodus 18:15 (6:6), võõrsil 
32:26 (17:14) ja otsustavas matšis taas omal väljakul 27:23 (17:12). Kristo Järve viskas 
esimeses mängus Cocksi kasuks viis ning kahes järgmises juba kümme väravat. 
Avakohtumises nullile jäänud Valdar Noodla jätkas seeriat kuue ja kolme tabamusega ning 
Antti Rogenbaum toetas Cocksi esimeses ja kolmandas finaalis kahe ning teises mängus 
kolme väravaga. Cocksi peatreener oli tänavugi Raivo Laast. 



 
Soomes pälvis medali ka Martin Noodla, kes teenis Vantaa Atlasega pronksi. Kolmanda koha 
mängudes saadi üldskooriga 58:49 jagu Siuntio IF meeskonnast. Avalahingu võitis viimase 25 
aasta jooksul esmakordselt medalile tulnud Atlas võõrsil 31:23 (15:8) ja teise kodus 27:26 
(11:14). Vigastusest paranenud Noodla viskas Atlase kasuks vastavalt viis ja kaks väravat. 
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