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Põlva Serviti liider Mait Patrail.  
Foto: Liis Treimann 

 

 
Kohtumine algas Kristjan Muuga väravaga. Mait Patraili kahe järjestiku värava järel oli seis viigis 
3:3.Kui mängitud oli kümme minutit, oli seis 7:6 Serviti kasuks. Kõik kolm viimast väravat tõi Mait 
Patrail.Pärast seda suutis Kaustik tabloole 7:7 viiginumbrid seada. Mait Patrail tabas seitsme meetri 
karistusviske ning viis Serviti  9:8 juhtima.20 minuti järel juhivad kohtumist võõrustajad, seisuga 11:9. 
Siivo Soku väravast vahendasid eestlased vähet ühele punktile. Pärast seda sai tabamuse kirja 
Kaustik, 12:10. Mait Patrail vähendas vahe taas üheväravaliseks.  
Pärast Kaustiku tabamust on vahe taas kahepunktiline, 13:11 Kaustiku kasuks.  
Käib Patraili ja Kaustiku kahemeetrise pommitaja Ivan Fedisko duell. Vahepeal suurendas Kaustik 
oma edu 15:11-le. Maksim Butenko  värav vähendas vahe kolmepunktiliseks, 15:12.  
Priit Poksi tabamus viis meeskonnad seisuga 16: 13 poolajale. Igor Rapovet seisis kindlalt väravas ja 
see ei lasknud Kaustikul veelgi vahet suurendada. 
 
Teine poolaeg algas Maksim Butenko väravaga, mis vähendas vahet kahele silmale. Kaustiku 
väravale vastas tabamusega taas Butenko, seades tabloole seisuks 17:15. Sellele vastasid väravaga 
võõrustajad ning Mario Karuse tabamuse järel oli seis taas kahepunktiline 18:16. Mäng käib ühe 
värava alt teise alla ning Siivo Soku värava järel on vahe ikka kahepunktiline, 19:17 Kaustiku kasuks. 
Mait Patraili värav vähendab Kaustiku eduseisu kahepunktiliseks 20:18. Sellele vastasid võõrustajad 
kahe tabamusega, suurendades eduseisu neljale punktile, 22:18. Marius Lepp sai vahepeal löögi 
näkku ja vajas tohterdamist. Pärast seda suutis Kaustik kaks vastuseta jäänud väravat visata ja 
suurendada 45 minuti järel oma edu 24:18-le. Muuga värav vahendas vahet viiele punktile. Mait 
Patraili on hakatud personaalselt katma ja Serviti rünnak on takerdunud. Muuga väravale vastas 
Kaustik kahe tabamusega ning seadis sellega tabloole 26:19 eduseisu. Butenko värav vähendab vahe 
kuuepunktiliseks.Ta üritab mängu enda peale võtta, kuid tulutult. Kui kohtumisest on mängitud 55 
minutit juhib 27:20 Kaustik. Mario Karuse seitsme meetri karistusvise vähendab vahe kuuele punktile. 
Kaustiku vastuvärava järel on täpne Sokk. Karuse teise värava järel on tablool numbrid 28:23. Pärast 
seda on taas täpsed võõrustajad ning Soku tabamuse järel on vahe taas viiepunktiline, 29:24. Sellele 
vastab jällegi Kaustik ning Patraili värava järel on vahe ikka viiepunktiline, 30:25. Rapoveti asendas 
väravas Eston Varusk. Pärast seda olid Serviti poole peal täpsed Butenko ja Sokk, vähendades vahe 
neljale silmale, 31:27. 
Sellele vastasid väravaga võõrustajad ning Soku järjekordse tabamuse järel on juhtimas Kaustik 
32:28. Kaustiku väravale vastas Karuse ning sellega oli kohtumine seisuga 33:29 võõrustajate kasuks 
ka lõppenud. Vahendas onlines mängu käiku www.sport.postimees.ee   
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