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Suomussalmen Rastin Pesä-
pallomiehet kävivät voittoi-
sasti Nurmeksessa lauantai-
na. Kotijoukkue Nurmeksen
Sepot joutui nö]'rB'nåän O-l
(4-4,5'rB).

Rasti ratkaisi tasaisissa
merkeissä alkaneen ottelun
toisella jaksolla, sen toisessa
vuoropadssa, jolloin tehtiin
kymmenen juoksua.

Ottelun ensimmäinen jak-
so oli numeroiden valossa ta-
saista peliä, vaikka Rasti peliä
hall i lsikin. ulkopeli toimi
mukavasti ja t i lanteitakin
saatiin rakennettua riittäväs-
ti, mutta kotiutuslyönnit oli-
vat ensimmäisel!ä jaksolla
kovin heppoisia.

.loukkueet tekivät juoksu-
ja vuorotahti in. Jakson hie-
noin suoritus oli kokeneen
Tommi Taudaisen läpilyön-
ti kolmosrajasta ajolähdössä
tucttaen kal(si juoksua.
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käåntää ensimmäinen iakso
iopulta itselleen viimeisen
vuoron tasoittavalla, kun
jaukkue päåsi yrittämään
voittojuoksua neljän peråk-
käisen lyöjan voimin, mutta
Nurmeksen ulkopeli pit i,
juoksuja ei slntynlt, ja jakso
päättyi tasatulokseen 4-4.

Toisella jaksolla Nurmes
aloitti terävästi pitäen Rastin
nollillaja tehden kolme juok-
sua aloittavallaan.

Rasti ei tåstä hätkähtånyt,
vaan jatkoi tilantejden tekoa
kovalla prosentil la. Rastin
lydntipcli avautui lopulta sa-
mu Moilasen upean kolmos-
jatkeelle suuntautuneen läPi-
lyönnin myötä.

Kun ketsuppipullo avau-
tui, ei Nurmeksella ollut mi-
täänjakoa ottelussa. Rasti ta-
koi toisessa vuorossa peräti
kymmeqen juoksua ja l(.Jl-
mannessakin kuusi.

ottelun hallinnasta kerto-
vat myös karulla tavallaan
kolmostilanteet, jotka meni-
v;t Rastin nimiiD rcilusti l4-

Kunnon pesäkilpail.uja saadaan nähdä jätteen lauantaina, kun Rastin vanhatja nuoret ottavatyhteen pesäpallossa.
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Pesäpallo3 Rasti
nousi maakuntasarj assa
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komeastr tolseKsl.
Hegemoniaottelu
Vanhat-Nuoret

I .vuorossa lauantalna

37. Toinen jakso päättyi lo-
pulta Rastille näytöstyyliin
5-18.

suRan palkitut ottelussa
olivat 1-vahti Petteri väisä-
nen (l-palkinto) ia sieppari
Tommi Tauriainen.

Onnistumisia lyötyjen tai
tuotujen juoksujen muodos-
sa tuli ilahduttavasti jokaisel-
le ottelussa pelanneelle lastj-
laiselle.

Kovimmat ti lastorohmut
ottelussa olivat Samu Moila
nen (7 lyötyä / 2 rDotoa),
Tommi Tauriainen (5/2) ja
Eetu Tolonen (l/4). Muut

seitsemän pelatun pelin
jälkeen Rasti nousi lohkon
toiseksi tasapiste jsiin KaJaa-
nin kanssa 10 pisteellään.
Lohkoa johtaa Vuokatti 15
pisteellä.

Huomion arvoista Rastin
pelissä on myös kasvanut
lyöntivoina. Rasti on lyönlt
€niten juoksuja A- ja Bloh-
kon ioukkueista. Viime kau-

Ennen tätä peliä pelataan
tulevana lauantaina 13. hei-
näkuuta hegemoniaottelu,
jossa nykyinen maakuntasar-
ian joukkue saavastaansa en-
tisistä Rastin pelaajista koos-
tuv.rn SuRa Legendat iouk-
kueen. Ottclu alkaa Pitämän
pesåpallostadionilla kello ls.

Vanhojen ja nuorten väli-

nen koitos on ollut usein ta-
sainen ia tiukka vääntö.

Nykyisin Rovaniemellä
asuvaja siellå edelleen pelai-
leva sami Laine kertoo, että
vanhoia on tulossa ainakinl3
pelaajaa. Hän maini tsee
muun muassa Usko Xelan,
Mikko ttemppaisen ja Pert-
tiRäsäsen.

Nämä pel,miehet olivat ai-
koinaan nostamassa Rastia
yhtä pykälää paremmaksi
joukkueeksi.

Yleisöllä on vapaa pääsy
0tteluJ seuraamaan. Pesäpal-
lokentän kioski toimii niin
kuin aine pesisotteluissa.

tehot: Tuomas Juntunen della Rasti löi 12 pelissä l l2
(z/z), rtrlkko Heikkinen juoksuaja rt)'t lyötyjä on ker'
(2/2), PetteriVäisänen (0/4), tyn''t jo 108 seitsemän pela-
Aki Martikainen (o/4), tun otteluniälkeen.
Juuso Heikkinen (2/1), Jo- Rastin sarjakausi jatkuu
ni Tauriainen (2/l) ia Henri kotipelillä Sotkamoavastaan
Heikkinen (o/f). maanantaina 22. heinäkuuta.
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