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Eesti käsipallurid välismaal: Mait Patrail ja Martin Johannson olid resultatiivsed
Välismaal mängivatest Eesti käsipalluritest särasid möödunud nädalal Šveitsi liiga ja
eurosarja mängudes Mait Patrail ning Kreekas leiba teeniv Martin Johannson.
Šveitsi meistrivõistluste kindel liider Schaffhauseni Kadetten purustas eelmise nädala
kolmapäeval koduliiga ülemisel finaalturniiril võõrsil 34:21 (20:12) Kriens-Luzerni.
Meeskonna treenerid säästsid Patraili laupäevaseks euromänguks, kuid eestlane viskas
lühikese ajaga ikkagi viis väravat. EHF-i karikasarja veerandfinaali avamatš Saksamaal sealse
FA Göppingeni üle tuligi Patrailil hästi välja, sest mees osutus seitsme tabamusega šveitslaste
parimaks. Siiski pidi Kadetten vastu võtma 29:33 (13:16) kaotuse.
Šveitsi liiga alumisel finaalturniiril jäi aga Thuni Wacker vastase väljakul 29:31 (14:17) alla
Aarau Suhrile. Thuni puurisuul seisis vahetustega Marius Aleksejev, Kaupo Liiva kontosse
kogunes kolm väravat. Thuni jaoks on hooaja lõpp lihtsalt vormistamise küsimus, sest koht
kõrgliigas on tagatud ka järgmiseks hooajaks.
Kreekas esitas hea partii Eesti koondise joonemängija Martin Johannson, kelle kuus väravat
aitasid Veroia Filipposel kodus seljatada 43:28 (23:14) Dimos Thermaikou. Filippos asub
turniiritabelis endiselt teisel kohal. Liider Saloniki PAOK on kahe punkti kaugusel.
Hispaania meistrivõistlustel pidi Toledo BM Zaragozas tunnistama sealse Aragoni 27:29
(14:12) paremust. Marius Lepp viskas tänavu võõrsil vaid ühe punkti teeninud Toledo kasuks
kaks väravat. Kaheksa vooru enne turniiri lõppu hoiab Toledo 16 meeskonna seas 11. kohta.
Aragon on viies.
Saksamaa esiliiga põhjatsoonis lõpetas kümme mängu kestnud kaotustejada tabeli punane
latern Bernburgi Anhalt, tehes kodus 25:25 (14:13) viigi eelviimasel kohal oleva VfL
Edewechtiga. Risto Lepp toetas Bernburgi viie tabamusega.
Rootsi eliitliigas alustas LIF Lindesberg mänge üleminekuturniiril. Avavoorus nuheldi võõrsil
27:19 (10:8) esimesest divisjonist nii kaugele jõudnud Hästö IF-i. Dener Jaanimaa panustas
Lindesbergi võitu ühe värava.
Soomes lõppesid juba veerandfinaalseeriad, millest väljusid võitjatena Vantaa Atlas ja Siuntio
IF, kes alistasid mängudega 3:1 vastavalt Karjaa BK-46 ning Turu Fenixi meeskonna. Atlas
kaotas seeria kolmandas kohtumises Karjaale võõrsil 20:25 (9:12), kuid võitis neljanda
lahingu kodus 30:26 (11:13). Martin Noodla viskas nendes matšides Atlase kasuks kolm ja
seitse väravat. Siuntio aga võttis Fenixilt kõigepealt võidu kodus tulemusega 33:19 (16:5)
ning seejärel võõrsil 26:25 (12:15). Fenixis mängiva Pustõnski arvele kogunes kaks ja kuus
väravat. Ühtlasi teatas 24 aastat käsipalli mänginud Pustõnski, et see hooaeg jäi talle
tippspordis ilmselt viimaseks. Poolfinaalides on nüüd vastamisi põhiturniiri täiseduga läbinud
Riihimäki Cocks – Atlas ja Kauniaineni West – Siuntio.

Sten Toomla aga tuli Helsingi HIFK koosseisus Soome meistrivõistlustel seitsmendaks.
Kohamängudes alistati Porvoo Akilles vastase väljakul 31:25 (18:11) ja kodus 30:26 (17:13).
Esimeses mängus märgiti Toomlale protokolli neli ning teises null väravat.
Raivo Laastu juhendatav Cocks osales möödunud nädalavahetusel Põlvas Balti liiga
finaalturniiril, kus sai Serviti järel ja Riia LSPA ees teise koha. Lätlastest käis Cocksi jaks üle
37:25 (20:9), ent Serviti ees kapituleeruti 28:32 (12:15). LSPA vastu viskas Valdar Noodla
viis, Kristo Järve neli ja Antti Rogenbaum kaks väravat. Servitit kostitasid Valdar Noodla ja
Järve nelja ning Rogenbaum kolme tabamusega.
Taani esiliigas oli AG Handbold võõrsil 28:22 üle Kopenhaageni Ajaxist. Kaupo Palmar
seekord esiliiga võidu juba varem kindlustanud AG kasuks skoori ei teinud.
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