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Eesti käsipallurid välismaal: Mait Patraili koduklubi võitis Šveitsis põhiturniiri 
 
Šveitsi meeste käsipallimeistrivõistlustel purustas Schaffhauseni Kadetten kodus 43:22 
(20:15) Aarau ja võitis üheksapunktilise edumaaga lähima jälitaja ees põhiturniiri. Mait 
Patrail viskas Aarau vastu kolm väravat. 
 
Marius Aleksejevi ja Kaupo Liiva koduklubi Thuni Wacker kohtus kahes viimases voorus 
Winterthuri klubidega. Esmalt kaotati kodus 22:33 (11:17) Pfadile ning minetati võimalus 
pääseda ülemisele finaalturniirile ehk kuue parema sekka. Liivalt viis väravat, meeskonna 
puurisuul seisis Aleksejev. Seejärel purustati võõrsil tabeli punane latern Yellow 36:29 
(14:10). Thuni väravat kaitses teisel poolajal Aleksejev, Liiva arvele kanti taas viis tabamust. 
 
Põhiturniiri 22 vooru järel on Kadetten 41 punktiga liider. Thun kogus sama ajaga 
kaheksandana 22 silma. 
 
Järgmisel hooajal Aleksejev ja Liiva Thunis ei jätka. Aleksejev on siirdumas Saksamaa 
esiliigasse, Liiva aga valitsevasse Šveitsi meistrisse Zürichi Amicitiasse. Kehralased on 
Euroopas kuum kaup, sest Janar Mägi sai lepingu samuti Saksamaa esiliigasse kuuluva EHV 
Auega. Nüüd peavad veel meeskonnad kokkuleppele jõudma. 
 
Hispaania kõrgliigas pidi pärast kuute järjestikust kaotust võidurõõmu tunda saanud Toledo 
BM neelama alla mõru pilli, kui alistus võõrsil 21:23 (13:13) lähirivaali Torreviejale. Eesti 
koondise joonemängija Marius Lepp seekord Toledo kasuks skoori ei teinud. 20. vooru järel 
hoiab Toledo 16 meeskonna seas 13 punktiga 13. kohta. Silma rohkem kogunud Torrevieja on 
aste kõrgemal. 
 
Saksamaa esiliiga põhjatsoonis ei leia end kuidagi tabeli viimane Bernburgi Anhalt, kes jäi 
võõrsil 31:33 (15:17) alla 1. VfL Potsdamile. Kaheksanda järjestikuse kaotuse saanud 
Bernburgile viskas Risto Lepp üleväljamehena kümme väravat. 
 
Kreeka meistrivõistlustel noppis järjekordse võidu Veroia Filippos, olles vastase väljakul 
33:29 (15:17) parem Vrilissiast. Martin Johannson toetas võitjad ühe tabamusega. Filippos 
jagab viimati kodus üllatuslikult tabeli viimasele Xania Kudonile kaotanud Saloniki PAOK-
iga esikohta, Vrilissia on üheksas. 
 
Rootsis on suurtes raskustes Dener Jaanimaa leivaisa LIF Lindesberg, kes saanud järjest seitse 
kaotust. Viimases kahes kohtumises jäädi kõigepealt kodus 25:32 (13:12) alla Guifile ja 
seejärel võõrsil 23:24 (11:14) tabeli viimasele OV Helsingborgile. Guifi vastu oli Jaanimaa 
viie väravaga LIF-i parim, Helsingborgi vastu eestlane skoori ei teinud. Kolm vooru enne 
põhiturniiri lõppu on Lindesberg eelviimasel 13. kohal. Helsingborgi edestatakse nelja 
punktiga ja H43 meeskonnast jäädakse maha ühe silmaga. 
 
Soomes sai tähtsa võidu Vantaa Atlas, alistades kodusaalis 37:19 (12:9) Porvoo Akillese. 
Martin Noodla viskas Atlase kasuks kuus väravat. Atlase pearivaal viimasele play-off kohale 
Helsingi HIFK kaotas aga võõrsil 19:31 (7:13) Kauniaineni Westile. Sten Toomla toetas 
HIFK-i nelja tabamusega. Kaks vooru enne põhihooaja lõppu on Atlas 19 punktiga kuues ja 



HIFK 17 silmaga seitsmes. Play-offi pääseb kuus paremat meeskonda. Kolmapäeval 
kohtutavad HIFK ja Atlas omavahel. 
 
Samal ajal pidas Soome liiga kindel liider Riihimäki Cocks Balti liigas võõrsil kaks kohtumist 
ja kaotas need mõlemad. Kõigepealt jäädi Riias 28:33 (13:17) alla LSPA-le ning seejärel 
Minskis 29:35 (11:18) Dinamole. Lätlaste vastu viskasid Antti Rogenbaum ja Valdar Noodla 
neli ning Kristo Järve kaks väravat. Valgevenes said Valdar Noodla ja Järve protokolli kirja 
kuus ning Rogenbaum kaks tabamust. Vaatamata kaotustele lõpetas Cocks põhiturniiri teise 
kohaga ja kohtub poolfinaalis Põlva Servitiga. 
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