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Eesti käsipallurid välismaal: Marius Lepp aitas Toledo võidule 
 
Hispaania käsipallimeistrivõistlustel alistas Toledo BM kodusaalis Ciudad de Logrono meeskonna 28:27 
(13:10). Eesti koondise joonemängija Marius Lepp viskas võitjate kasuks kolm väravat. 
 
Vahepeal kuus kohtumist järjest kaotanud, kuid viimasest kolmest matšist kaks võitnud Toledo on 21 
vooru järel 15 punktiga 16 meeskonna seas 11. kohal. Siiski lahutab neid eelviimast positsiooni hoidvast 
Vigo Octaviost vaid neli silma. 
 
Šveitsi liiga ülemise finaalturniiri avavoorus rahuldus Schaffhauseni Kadetten võõrsil 28:28 (15:15) viigiga 
viimasena edasi saanud Winterthuri Pfadi vastu. Mait Patrail kogus Kadetteni parimana kaheksa väravat. 
Kadetten on siiski kindel liider, edestades 23 vooru järel lähimat jälitajat Zürichi Amicitiat kaheksa 
punktiga. 
 
Alumisel finaalturniiril käis Thuni Wackeri jaks vastase väljakul 38:32 (15:20) üle TV Endingenist. Wackeri 
puurisuul tegutses enamuse mänguajast Marius Aleksejev, ainult mõlema poolaja viimasel viiel minutil sai 
ta puhkust. Kaupo Liiva toetas aga võitjaid kahe tabamusega. Thun on pärast 23. vooru kaheksandal, 
Endingen eelviimasel 11. kohal. Thunil pole muretsemiseks põhjust, sest üheksa vooru enne hooaja 
lõppu jääb parim väljakukkumistsoonis olev klubi Endingen neist maha koguni 17 punktiga. 
 
Saksamaa esiliiga põhjatsoonis hävis Bernburgi Anhalt kodus 23:31 (12:14) Magdeburgi 
duubelmeeskonnale. Risto Lepp viskas üheksanda järjestikuse kaotuse saanud tabeli punase laterna 
Anhalti kasuks kolm väravat. 
 
Kreekas püsib võidulainel Veroia Filippos, kes alistas kodus 42:36 (17:15) Naousa Zafeirakise. Peamiselt 
kaitses rassinud Martin Johannson panustas Filippose võitu traditsiooniliselt ühe värava. Filippos jagab 
18 vooru järel 28 punktiga koos Ateena AEK-ga liidrikohta. A.S.E Doukas on kolmandana kogunud kolm 
silma vähem. 
 
Rootsi meistrivõistlustel pidas LIF Lindesberg eelmisel nädalal kaks kohtumist. Kõigepealt alistati kodus 
lähirivaal IFK Kristianstad 28:22 (18:11), ent seejärel kaotati võõrsil 24:32 (10:16) tabeli teisele 
Alingsasile. LIF-i Dener Jaanimaa jäi mõlemas mängus nullile. Voor enne põhiturniiri lõppu on LIF 14 
meeskonna seas 12. positsioonil, mis tähendab play-off mänge ellujäämise nimel. Otse kukub välja 
viimasel kohal olev OV Helsingborg. 
 
Soomes aga lõppes põhiturniir möödunud nädalal. Eelviimases voorus hüppas play-offi rongile Vantaa 
Atlas, alistades võõrsil oma ainsa ohustaja Helsingi HIFK 31:24 (15:11). Martin Noodla viskas Atlasele 11 
ja Sten Toomla HIFK-le kuus väravat. Põhiturniiri võitudega läbinud Riihimäki Cocks purustas kodus 
Siuntio IF-i 36:27 (18:12). Kristo Järve toetas võitjaid kaheksa, Valdar Noodla nelja ja Antti Rogenbaum 
kahe tabamusega. Turu Fenix jäi aga kodus üllatuslikult 23:34 (10:10) alla peksupoisile Helsingi 
Dickenile. Bert-Jan Pustõnski viskas selles mängus Fenixile kolm väravat. Viimases voorus lõi Fenix 
vastase väljakul 30:27 (14:13) Siuntiot, Pustõnskilt seekord kuus väravat. Atlas sai tänu Martin Noodla 
seitsmele tabamusele kodus 28:27 (17:15) jagu Kauniaineni Westist, HIFK pidi vaatamata Toomla samuti 
seitsmele väravale tunnistama Karjaas sealse BK-46 meeskonna 23:35 (13:20) paremust. Kolme võiduni 
peetavates veerandfinaalides on vastamisi põhiturniiri kolmas BK-46 ja kuues Atlas ning neljas Siuntio ja 
viies Fenix. Võitja Cocks pääses koos Westiga otse poolfinaali, HIFK jäi esimesena play-offist välja. 
 
Taani esiliigas oli AG Handbold kodus 34:25 (14:14) üle SönderjyskE-Herrerist. Kaupo Palmar viskas AG 
kasuks ühe värava. Võit tagas AG meeskonnale esikoha ning tulevaks hooajaks pääsu kõrgliigasse. Neli 
vooru enne põhiturniiri lõppu on AG kogunud 38 punkti, kuid samuti 20 mängu pidanud Faaborg HK jääb 
teisena maha juba kümme silmaga. 
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