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Eesti käsipallurid välismaal: Mait Patraili klubi kohtub EHF-i karikal taas sakslastega
Mait Patraili koduklubi Schaffhauseni Kadetten kohtub käsipalli EHF-i karikasarja
poolfinaalis SG Flensburg-Handewittiga.
Seeria esimene mäng peetakse 24. või 25. aprillil Saksamaa meistrivõistlustel kolmandat
kohta hoidva Flensburgi koduväljakul, kordusmatš leiab aset nädal aega hiljem Šveitsis. Teise
finalisti selgitavad hispaanlaste Naturhouse Ciudad de Logrono en La Rioja ja sakslaste TBV
Lemgo.
Šveitsi liiga kindel liider Kadetten lülitas veerandfinaalis konkurentsist välja teise Saksamaa
klubi FA Göppingeni. Avamäng kaotati võõrsil küll 29:33, kuid kodus toimunud
korduskohtumises saadi Patraili kuue tabamuse toel 28:24 (13:8) võit, mis viis šveitslased
tänu võõrsil visatud enamväravatele nelja parema hulka.
Šveitsi meistrivõistluste alumisel finaalturniiril alistas Thuni Wacker võõrsil tabeli punase
laterna Winterthuri Yellow 33:27 (15:14). Ka järgmisel aastal eliitdivisjonis jätkava Thuni
puurisuul tegutses Marius Aleksejev, Kaupo Liiva toetas võitjaid kolme väravaga.
Hispaania kõrgliigas nuhtles Toledo BM kodus tabeli viimast BM Cangast 30:19 (14:8).
Toledo algrivistusse kuulunud Marius Lepp viskas ühe värava. Seitse vooru enne hooaja
lõppu on Toledo 16 meeskonna seas 11 . kohal, kuid eelviimast positsiooni hoidvat Vigo
Octaviot edestatakse vaid nelja punktiga.
Rootsi meistrivõistluste üleminekuturniiril sai LIF Lindesberg tabelisse kaks võitu juurde.
Kõigepealt seljatati kodus esiliigaklubi Önnered 36:31 (18:17) ning seejärel võõrsil 34:26
(21:11) IFK Kristianstad. Önneredi vastu oli Lindesbergi parim Dener Jaanimaa seitsme
tabamusega, Kristianstadile viskas eestlane ühe värava. Lindesberg on kolme vooru järel
täiseduga liider.
Soomes tehti aga algust juba poolfinaalidega. Tiitlikaitsja ja tänavu põhiturniiri puhaste
paberitega läbinud Riihimäki Cocks juhib kolme võiduni peetavas seerias 2:0 Vantaa Atlase
vastu. Avamängu võitis Cocks kodus 37:18 (23:3) ning teise võõrsil 27:23 (16:11). Riihimäel
viskas Valdar Noodla Cocksile viis ning Kristo Järve ja Antti Rogenbaum kaks väravat.
Vantaal oli Valdar Noodla kuue tabamusega üleväljamees, Järve toetas valitsevat meistrit
nelja ja Rogenbaum ühe tabamusega. Kehvasti läks Atlase leegionäril Martin Noodlal, kes
pidi juba avamängu alguses põlvevigastusega tõttu väljakult lahkuma ja nii lõppes
poolfinaalseeria mehe jaoks isiklikku skoori avamata.
Taani esiliigas purustas AG Handbold kodusaalis 31:18 (14:5) Skive fH meeskonna. Esiliiga
võidu ja juba varem koha tulevaks hooajaks kõrgeimas seltskonnas kindlustanud AG
Handboldi Kaupo Palmar seekord kätt valgeks ei saanud.
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