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Eesti käsipallurid välismaal: Patrail aitas Kadetteni eurosarjas võidule 
 
Mait Patraili koduklubi Schaffhauseni Kadetten alistas käsipalli EHF-i sarja kaheksandikfinaali 
avakohtumises kodus 29:21 (14:9) Astrahani Zarja-Kaspia. 
 
Eestlase arvele jäi kolm tabamust ja üks kaheminutiline karistus. Korduskohtumine toimub 21. 
veebruaril Venemaal. 
 
Šveitsi meistrivõistlustel oli Kadetten kolmapäeval võõrsil 36:29 (18:17) üle Kriens-Luzernist. 
Patrail viskas kuus väravat. Laupäeval sai olulise võidu Thuni Wacker, kes sai kodus 31:29 
(16:17) jagu St. Galleni St. Omarist. Thuni väravasuul toimetas Marius Aleksejev, Kaupo Liiva 
jäi seekord nullile. 19. vooru järel on Kadettenil liidrina 35 punkti, Thun hoiab 19 silmaga 
kaheksandat positsiooni. Kolm vooru enne põhiturniiri lõppu lahutab Thuni kuuendal kohal 
olevast RTV 1899 Baselist kolm punkti. Pääs ülemisele finaalturniirile pole seega võimatu, 
pealegi on Thun viimasest kuuest mängust saanud neli võitu, ühe viigi ja kaotuse. 
 
Hispaania kõrgliiga 17. voorus pidi Toledo BM tunnistama kolmapäeval kodus 24:30 (9:14) FC 
Barcelona paremust. Toledo joonemängija Marius Lepp vigastuse tõttu kohtumises ei osalenud. 
Viis kaotust järjest saanud Toledo on 11 punktiga 11. ja Barcelona 31 silmaga teisel positsioonil. 
 
Saksamaa 2. Bundesliga põhjatsoonis kapituleerus Bernburgi Anhalt laupäeval kodus 21:36 
(10:15) Ahlener SG ees. Õlavigastusest taastuv Risto Lepp mängis 30 minutit ning viskas 
turniiritabelis viimaseks langenud Bernburgi kasuks viiendal kohal asuva Ahleni vastu kaks 
väravat. 
 
Kreeka kõrgliiga 15. voorus jäi Veroia Filippos laupäeval Ateenas 29:32 (13:15) alla sealsele 
AEK-le. Veroia leegionäri Martin Johannsoni kontosse kogunes üks tabamus. Turniiritabelis 
jätkab Veroia 22 punktiga teisel kohal, AEK-l on koos 18 silma. 
 
Rootsi Elitserienis peeti möödunud nädalal kaks vooru. Esmaspäeval kaotas LIF Lindesberg 
kodus 27:28 (12:16) Stockholmi Hammarbyle. Lindesbergi paremsisemise Dener Jaanimaa 
arvele kogunes neli tabamust. Neljapäeval sai Lindesberg võõrsil valusa 20:25 (10:8) kaotuse 
ühelt oma põhirivaalilt H43 meeskonnalt. Jaanimaalt selles mängus kaks väravat. 19. vooru 
järel on Lindesberg 15 punktiga 14 meeskonna seas 11., Hammarby seitsmendal ja H43 13. 
kohal. Seejuures on Lindesberg viimasest viiest mängust võitnud ühe ja kaotanud neli. 
 
Soome liigas pidasid eestlaste klubid eelmisel nädal hulga matše. Esmaspäeval jäi Helsingi 
HIFK omal väljakul 29:34 (13:19) alla Riihimäki Cocksile. HIFK-i Sten Toomla viskas viis ning 
Cocksi Kristo Järve kaheksa, Antti Rogenbaum kolm ja Valdar Noodla kaks väravat. 
Kolmapäeval toimus lausa kolm kohtumist. HIFK pidi Turus tunnistama sealse Fenixi 23:36 
(13:15) paremust, Toomlalt üks tabamus. Vantaa Atlas käis külas Siuntio IF-il ja kaotas 27:35 
(13:16). Jaanuaris Soome liiga parimaks mängijaks tunnistatud Martin Noodla tegi Atlase 
kasuks skoori neli korda. Seejuures tegutses Martin Noodla väljakul vigastuse kiuste. Mees 
loodab hooaja lõpuni mängida ja siis meniskioperatsioonile minna. Liidrite duellis käis Cocksi 
jaks Riihimäel 31:18 (17:6) üle Kauniaineni Westist. Järve viskas kuus ja Rogenbaum kaks 
väravat. Valdar Noodlat vaevas hüppeliigesevigastus. Pühapäeval sai Cocks järjekordse võidu, 
kui purustas Turus Fenixi 30:16 (16:9). Rogenbaum panustas valitseva Soome meistri võitu 



kolme ja Järve kahe tabamusega. Valdar Noodlat segas endiselt jalatrauma. Cocks juhib 
turniiritabelit täisedu 40 punktiga. Atlas on 16 silmaga seitsmes ja HIFK 13 punktiga kaheksas. 
Mõlemal on aga üks mäng varuks. 
 
Taani esiliigas alistas AG Handbold neljapäeval kodus Ribe-Esbjerg HH 35:28 (15:12). 
Turniiritabelis 15 võidu ja ühe kaotusega kindlat liidrikohta hoidva AG Handboldi Kaupo Palmar 
kaasa ei mänginud. 
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