
Eesti Käsipalliliit 
Pressiteade 
22.03.2010 
 
Eesti käsipallurid välismaal: Mait Patraili hiilgemäng tõi Kadettenile võidu 
 
Šveitsi käsipallimeistrivõistluste ülemisel finaalturniiril purustas Schaffhauseni Kadetten 
koduväljakul 44:26 (21:14) St. Galleni St. Otmari meeskonna. Mait Patrail viskas Kadetteni 
kasuks üleplatsimehena kümme väravat. 
 
Turniiritabeli kindla liidri Kadetteni edu on kaheksa vooru enne meistrivõistluste lõppu 
tiitlikaitsja Zürichi Amicitia ees koguni kaheksa punkti. 
 
Alumisel finaalturniiril pidi kaotuse vastu võtma Thuni Wacker, kes jäi kodus 31:34 (16:15) 
alla Gossau Fortitudole. Wackeri puurisuul toimetas Marius Aleksejev, nurgamängija Kaupo 
Liiva seekord skoori ei teinud. Wackeril on aga kõrgliigakoht tulevaks hooajaks käes, sest 
väljakukkumistsoonis olevat TV Endingeni edestatakse juba 17 silmaga, samas kui 
meeskondadel on maksimaalselt veel võimalik teenida 16 punkti. 
 
Saksamaa esiliiga põhjatsoonis sai juba kümnenda järjestikuse kaotuse Bernburgi Anhalt, kes 
hävis võõrsil 22:38 (10:16). TV Emsdettenile. Risto Lepp viskas viimasel kohal oleva 
Bernburgi kasuks neli väravat. Emsdetten on turniiritabelis kolmas. 
 
Kreeka meistrivõistluste duell Veroia Filippose ja Argose Diomedese vahel lõppes 
skandaaliga. Kuigi Filippos oli võõrsil kaks minutit enne lõpuvilet 33:31 ees, tuli vastu võtta 
33:34 kaotus. Poolaeg 14:13 Filipposele. Taaskord ühe värava visanud Filippose leegionäri 
Martin Johannsoni sõnul sai Veroia tunda koduvilet. Seisul 33:31 oli Filippos kahemehelises 
arvulises ülekaalus, ent teenis ühe rünnakuga kolm kaheminutilist karistust ning kaotas 
mängu. Seejuures jäi Veroiale lõpuks väljakule kaks ja Argosel kolm meest. Turniiritabelis 
Saloniki PAOK-i järel teist kohta hoidev Filippos esitas kohtunikepartii vastu ametliku 
protesti. Argos ise hoiab liigas seitsmendat positsiooni. 
 
Rootsi meistrivõistluste põhiturniiri viimases voorus alistas LIF Lindesberg kodus 28:23 
(16:10) Lugi. Lindesbergi mängija Dener Jaanimaa arvele kanti üks tabamus. LIF lõpetas 
põhiturniiri eelviimase ehk 13. kohaga ja peab kõrgliigaküpsust tõestama 
üleminekumängudel. Järgmisena kohtubki Lindesberg kodus esiliiga neljanda Önnerediga. 
 
Soome liigas tehti möödunud nädalal algust veerandfinaalidega. Kolme võiduni peetavates 
seeriates juhib Vantaa Atlas 2:0 Karjaa BK-46 meeskonna vastu, paaris Siuntio IF – Turu 
Fenix on seis 1:1 viigis. Karjaas Atlase 34:26 (15:15) ülekaaluga lõppenud avamatšis säras 
üleplatsimehena kodumeeskonna väravasse üheksa palli visanud ning ühtlasi mängu parimaks 
valitud Martin Noodla. Teises kohtumises Vantaal olid Atlase võidunumbrid 25:19 (14:10) ja 
Noodla kogus taas üleväljamehena isiklikku kontosse seitse tabamust. Fenix pidi seeria 
esimeses mängus võõrsil tunnistama Siuntio 33:29 (27:27, 22:22, 11:9) paremust alles teisel 
lisaajal. Bert-Jan Pustõnski tõi Fenixile seitse väravat. Teises matšis oli Fenix juba Turus 
kindlalt parem 35:21 (15:10). Viimasel 20-nel minutil suures eduseisus peamiselt noori 
kasutanud Fenixile viskas Pustõnski neli väravat. 
 
Taani esiliigas tabas pingelangus juba eelmises voorus tulevaks hooajaks koha meistrisarjas 
taganud AG Handboldi, kes kaotas võõrsil esiliigasse püsimajäämise nimel võitlevale 



Skanderborg Handboldile 26:32 (13:15). Tänavu 19 võidu kõrvale vaid kaks kaotust saanud 
AG Handboldi Kaupo Palmar seekord skoori ei teinud. 
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