
Rasti päätti kauden vierasvoittoon
Ioisella jaksolla Rastin
lyiintipeli ei meinannut aueta
millåäl ja kaksi vuoroa jouk-
kue kärvistelikin låhes ilman
kotiutustilanteita, Lyönnit ei-
vät risuneet keskelle mailaa,
lyöntiratkeisut olivåt ajoittain
luvattoman heil.&oja ja tulipa
joukkoon muutama merkki
virhekin.

KPK sen sijaan onnistui
parantåmaan peliään hieman
ja tekemään pari juoksua
avaavilla vuoroillaan. Kol-

KPK vastasi Rastin luo-
maan paineeseen ja onnistui
lytimåän kaksi juoksua erin-
omaisilla kotiutuksilla nel-
jännen aloittavdlaan ja koti-
yleisö odotteli jo supervuoro-
Dana.- 

Mutta Rasti oli päättän,'t
hoitaa ottelun itselleenja rat-
kaisijaksi nousi jälleen hur-
jaan lyöntivteeseen kauden
aikana äit,'nyt samu Moila-
nen.

Rastin kärki rakensi Sa-
mulle perusajolähdön. samu
löi ensin kolmossaumasta

mannessa vuorossa Rastin
ulkopeli teki nopeat kolme KPK pelaajan dpylåä hipo- palkjnnolla samu Moilanen
paloa. Liekö ulkopelistä tullut neella laakalyönnillä kaven- lukkari ja kakkospalkinnolla
hieman tsemppiä lyöntipeliin nusjuoksunja heti seuraar,al- z-koppad Janne Kemppai-
ja Rasti saijärjesteltyäjakson la lyönnillä tasoitusjuoksun nen.
avåusjuoksut samu Moilasen vestustamattomallaviili$iin- suomisarjannousukarsin-
ja Tuomas Juntusen lyön- nillä. Näin otteluvoitto dli taPeleihin lohkosta etenee
neillä. %rmistunut. vuokatinveto.
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Suomussalmen Rattin
miesten maakuntasarjajouk-
kue påätti kautensa vielas-
voittoon Kajaanin Palloker-
hosta sunnuntaina lukemin
0-2 (1-2, 4-5). voitolla Rasti
varmisti runkosarjan kakkos-
sijan kahdellakymmenellä
pisteellään.

Ottelu KPK:ta vastaan ei
noussut tesoltaan suurten ot-
teluiden joukkoon. Kevyessä
vesisateessa ja vastatuulessa
Delattu ottelu muodostui ul-
i<opelin juhlaksi ja juoksut
olivat todella tiukassa.

Ensinnäfuellä iaksolla
Rasti teki Juoksunsa heti en-
simmdisessä vuorossa ja toi-
sen neljännen aloitävallaan.
Juoksuista vastasivat Samu
Moilanen sekå Tommi Tauri-
ainen, tuojane molemmissa
juoksuissa Ville Seppåinen.

Toisessa juoksussa oli
myös dramatiikkaa, kun Ras-
tin ktukietenijiin vil€ Seppä-
sen jalka revähti kotitaipa-
leella ja seppänen ei voinut
juosta tåysipainoisesti enåä
loppupelin aikana. Tämä ai-
heutti luonnollisesti haastei-
ta v-åin yhdeksällä pelaajalla
pelanneelle Rastille sekå sisä-
ettå ulkopeliin.

Rastin miesioukkueen kausi on paketissa. l.|yt katsotäan io tu-
l€vaisuuteen.

rtesti halusi voittae ottelun
puhtaasti ja viedä päätösotte-
lusta kaikki pisteet ja näin fa-
Dåtui.

Tuomas Juntusen kakkos-
jatkeelle suuntautunut väli-
lyönti karkasi maisemiin ja
Samu Moilanen päåsi tuulet-
tamaan voittojuoksua aina
kalkospesälfå kotiin saakka.
voitto maistuu aina hyvälle.
Ulkopeli toimi tållä kertaa
riittävän hyvin ja oli ottelun
råtkaisev-a tekijå.

Rastista palkittiin ykkös-

nasti hiastoi kauden aikana
vuokatin tosissaan ja voitti
keskinäisten pelien pisteet
niukasti 5-4. Muutaman niu-
kan pelin tappiot estivät ve-
don ylikössijan uhkaamisen
sarjåssa, mutta kuitenkin
Rastin peli parani edelliseen
kauteen nähden, jolloin tu-
loksena oli 13 pistett'å.

Nlt plakkadin kertyi 20
pistettä ja lähes kal$isatae
lyötyä juoksua. Tästå on hyvä
lähteä nkentamaan seuna-
våa kautta.


