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Eesti Käsipalliliit jätkab välismaal mängivate Eesti koondislaste tutvustamist. Seekord on 
vaatluse all Mait Patraili ja Martin Noodla tegemised. 
 
Mait Patrail on teel Saksamaa tippklubisse 
 
Eesti käsipallikoondise liider Mait Patrail loodab järgmiseks hooajaks siirduda Šveitsist 
Schaffhauseni Kadettenist Saksamaa kõrgliigasse. Teadupärast kuuluvad eestlase õigused 2007. 
aasta Meistrite liiga võitjale ja kahe eelmise hooaja finalistile THW Kielile, ent Patrail ei 
kinnitanud ega lükanud ümber tippklubi huvi tema vastu. 
 
„Läbirääkimised käivad ühe Saksamaa Bundesliga esikümnesse kuuluva meeskonnaga,“ sõnas 
teist hooaega Kadettenis palliv Patrail diplomaatiliselt ja jättis võimaliku kosilase nime enda 
teada. „Šveitsis on mul jäänud lepingut järele üks aasta. Suure tõenäosusega võidame tänavu 
tiitli ning pääseme tulevaks hooajaks Meistrite liigasse. Seetõttu hoiab Schaffhausen 
meeskonna põhituumikust kümne küünega kinni ja see võib mu üleminekut raskendada.“ 
 
Eestlane ise sooviks liituda maailma üheks parimaks sarjaks peetava Bundesligaga. „Saksamaa 
oleks igal juhul samm edasi. Seda taseme ja treenimisvõimaluste poolest,“ arutles Patrail. „Mina 
olen valmis lepingule alla kirjutama. Mänedžer praegu ajabki neid asju. Igatahes tahaks veel 
selle aasta jooksul selguse majja saada.“ 
 
Mullu Šveitsis hõbeda pälvinud Kadetten on tänavu olnud kindlus ise ning kaotusekibedust pole 
veel tunda saadud. Meistrite liiga kvalifikatsiooniringis kohtuti hispaanlaste, sakslaste ja 
sloveenlastega, ent paraku pudenesid šveitslased kehvema väravate vahe tõttu konkurentsist. 
Kraad madalamas EHF-i karikasarjas on jõutud neljandasse ringi ja koduliigas marsitakse võidult 
võidule. „Eelmise hooaja hakul hankis klubi seitse uut mängijat, tänavu aga kaks. Mullune läkski 
meil seetõttu kokkumängu nahka,“ tõi Patrail välja ebaedu põhjuse. 
 
Eestis peamiselt skoori eest hoolitsenud Patrail on Šveitsis arenenud tasemel kaitsemängijaks. 
Nimelt sai sügisel vigastada Julius Marcinkevicius ja Põlva Serviti kasvandik Patrail pidi leedulase 
saapad täitma. „Kuna Marcinkevicius oli vigastatud, langes Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril 
mulle kaitses suur osakaal,“ meenutas Patrail. „Treeneri arust sain hästi hakkama ja nii 
otsustaski ta mind edaspidigi rohkem kaitses rakendada.“ 
 
Siiski on Patrail kindel, et tema ründajaoskused pole vahepeal rooste läinud. „Eestis pidin ma 
tihtilugu mängu enda peale võtma. Šveitsis aga hoitakse kindlast joonisest lõpuni kinni, et skoor 
alati tehtud saaks. Seetõttu jaotuvad siin väravad mängijate vahel ühtlaselt,“ kirjeldas Patrail 
elu kella ja juusturiigis ning tutvustas enda hooaja käiku. „Vahepeal oli mul mõõn, mis jättis 



mind rünnakutelt eemale. Nüüd on asi liikunud paremuse suunas ja omad väravad olen ikka ära 
visanud.“ 
 
Kuna Kadetten on tänavu hästi komplekteeritud, siis üritatavad šveitslased mängu kiireks ajada. 
Patraili üheks ülesandeks on pall kaitses kätte saada ja meeskond kiirrünnakule viia. See nõuab 
energiat ning tänu sellele jaguneb mänguaeg meeste vahel suhteliselt võrdselt. „Meil on head 
vahetusmehed ja nii saame tempo kiireks ajada,“ lahkas Patrail Kadetteni taktikat. 
„Tähtsamates kohtumistes olen väljakul umbes 45 minutit, nõrgemate vastastega pool tundi. 
Ega rohkem jaksakski.“ 
 
Detsembri lõpus osaleb Patrail oma kasvatajaklubi Serviti kooseisus Hollandis toimuval turniiril. 
„Kadetteniga on kokkulepe olemas, et saan nendeks mängudeks Servitiga liituda,“ 
kommenteeris Patrail. „Servitisse kuulub neli-viis Eesti koondise meest ning jaanuaris toimuva 
MM-valikturniiri eel on tähtis omavahelist koostööd lihvida.“ 
 
Võimalikke traumasid ja sellest tekkivaid probleeme koduklubis Patrail ei karda. „Vigastused 
varitsevad sind igal pool. Ka tänaval kõndides võid jala välja väänata,“ illustreeris ta. „Väljakul 
olles kavatsen ma endast igatahes maksimumi anda.“ 
 
Martin Noodla tahab Eestis rakendada Soome teadmisi 
 
Detsembri alguses Soome siirdunud Eesti käsipallikoondise mängujuht Martin Noodla loodab 
põhjanaabrite teadmisi tulevikus ka siinmail kasutada. „Soomlastel pole raha raisata, kuid neil 
asjad toimivad. Sealt saab nii mõndagi õppida,“ lausus Noodla. 
 
Tänavust hooaega Chocolate Boysis alustanud Martin Noodla jätkab mängijakarjääri Soome 
kõrgliiga keskmikke sekka kuuluvas Vantaa Atlases. Mehe sõnul tuli huvi soomlaste poolt. 
„Treenin Eestis lapsi. Kui käisime poistega Soomes mängimas, siis saingi Atlasest ettepaneku,“ 
rääkis Noodla. „Mul on seal ka tuttavaid mängijaid ees, kuid nemad ei määranud minu 
üleminekus erilist rolli.“ 
 
Eestlaste jaoks on Soomes saanud koduklubiks viimase kolme aasta meister Riihimäki Cocks, ent 
sinna ei jätku ruumi kõigile. „Cocksis on minu koha peal mitu meest,“ selgitas Noodla. „Atlas 
sobib mulle hästi. Saan seal palju mänguaega ja oma joont järgida.“ 
 
Samas tunnistas Noodla, et on Atlases ainus elukutseline mängija. „Ega tööst pääse minagi. 
Praeguste lepete kohaselt hakkan kohalikus spordihoones teostama ujumisjärelvalvet,“ lausus 
Noodla. „Ära peab ju elama, kahjuks on Eestis praegu sandid seisud. Soomes saan töö kõrvalt 
viis-kuus korda nädalas trenni teha.“ 
 
Juba praegu treeneriametit pidav Noodla loodab Soomes mängijakarjääri kõrvalt üht-teist 
kasulikku õppida. „Eriti huvitab mind, kuidas soomlased on suutnud efektiivselt rakendada 
vabatahtlikke,“ uudishimutses Noodla. „Soomes pole tänapäeval raha loopida, kuid kõik vajalik 
on neil käsipallis tagatud. Need teadmised tulevad kasuks ka meile.“ 
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