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Eesti käsipallurid välismaal: Mait Patrail kostitas lähikonkurenti 12 tabamusega
Välismaal mängivatest Eesti käsipalluritest oli eelmisel nädalal heas hoos Mait Patrail, kes
viskas Šveitsi meistrivõistluste viimases voorus 12 väravat, kui Schaffhauseni Kadetten alistas
kodus 33:29 (15:16) lähikonkurendi Zürichi Amicitia.
Samad meeskonnad olid vastamisi ka mõni päev varem Zürichis ja siis olid Kadetteni
võidunumbrid koguni 37:22 (16:13). Patraililt selles kohtumises neli tabamust. Kadetteni
hooaja lõpp on olnud tihe, sest möödunud nädala kolmandas matšis käidi külas Bern Muril,
kellele kaotati 27:30 (16:16). Patraililt Bernis kaks tabamust.
Marius Aleksejevi ja Kaupo Liiva karjäär Thuni Wackeris lõppes võidu ja kaotusega.
Kõigepealt saadi kodus 40:26 (22:10) jagu tabeli punasest laternast Winterthuri Yellow’st, ent
seejärel kapituleeruti võõrsil 32:33 (17:18) RTV 1879 Baseli ees. Mõlemas mängus võis
Wackeri puurisuul näha Aleksejevit, Liiva viskas Yellow’le Thuni parimana seitse väravat,
Baseli võrku toimetas Eesti koondise paremäär aga kaks palli.
Šveitsi meistriks kroonitud Kadetten oli tänavu omaette klassist. 32 mänguga koguti 58 punkti
ja edestati teise koha saanud Amicitiat 14 silmaga. Wacker oli 33 punktiga 12 meeskonna seas
kaheksas.
Lõpule jõudsid ka Hispaania meistrivõistlused, kus Toledo BM pidi viimases voorus
tunnistama kodus Leoni Reale Ademari 32:38 (16:15) paremust. Toledo joonemängija Marius
Lepp skoori ei teinud, tagatipuks eemaldati eestlane juba 26. minutil väljakult. Toledo sai 16
meeskonna seas 14. koha ning jäi kõrgliigasse püsima. 30 mänguga teeniti 18 punkti ehk
kolm silma rohkem kui esimesena välja langenud Vigo Octavio Pilotes Posada. Tiitli võitis
kõik vastased alistanud Ciudad Real.
Saksamaa esiliiga põhjatsoonis jäi Bernburgi Anhalt kodus 24:31 (15:16) alla HSG NordhornLingenile. Vigastusest paranenud Risto Lepp viskas Anhalti kasuks neli väravat. Anhaltil on
tänavu jäänud pidada üks kohtumine, ent viimasest kohast enam pääsu pole.
Kreeka meistrivõistlustel otsustavas voorus purustas Veroia Filippos kodus 32:23 (15:13)
Ateena AEK. Eelmises mängus punase kaardi saanud Martin Johannson jälgis Saloniki
PAOK-i järel teise koha saanud Filippose võitu kõrvalt.
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