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jakso päättyi Rastin voittoon,
kun kolrnospolttaja Tuomas
Juntunen haki Vedon saumaan suuntautuneen kotiutusyrityksen upeasti kopiksi
ja teki jakson päättäneen kolmannen palon.
Veto ratkaisi toisen jakson heti ensimmäisessä vuorossa ja teki peräti kaksitoista
juoksua. Juoksutehtailua
avittivat useat läpilyönnit.
Tästä Rasti ei enää toipunut. Se näkyi erityisesti ulkopelissä.
Toisellakin jaksolla Rasti
sai luotua mukavasti tilanteita sisäpelissään ja lyötyä tilanteista kuusi juoksua. Vedon moukarointi tuotti lopulta yhteensä 17 juoksua. Näin
jakso meni Vuokatille.
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Pesäpallo: Maakuntasarjassa SuRa paransi
asemiaan sarjataulukossa
nappaamalla sarjaa
johtavalta Vuokatilta
tervetulleen pisteen
nen ja Samu Moilanen kahteen kertaan.
Yksi juoksuista syntyi toSuomussalmen Rastin mies- sin hieman onnekkaasti Vuoten maakuntasarjajoukkueen katin ahnehtiessa kahta pakausi jatkui tiistaina vieras- loa ykköspesältä ja koti pesäspelillä Vuokatissa Mustolan tä. Ykköspesälle suuntautukentällä sarjan kärjessä ole- nut heitto karkasi metsään ja
vaa erittäin kokenutta ja ko- palojen sijasta tuloksena oli
valyöntistä Vuokatin Vetoa kaksi juoksua. Toisessa ja
vastaan. Rastin hyvän avaus- kolmannessa vuorossa Rasjakson ansiosta tuliaisina tin ulkopeli toimi mainiosti
Sotkamosta oli piste, kun ot- eikä Veto pystynyt tekemään
telu päättyi Vuokatin Vedon juoksuja. Rastin lyöntipeli
hyväksi 2-1(5-6,17-6, 1-0).
tuotti puolestaan kaksi lisäjuoksua. Näin se johti ottelua
Rasti joutui peliin hieman kolmen vuoroparin jälkeen
vajaamiehisenä vain yhdek- 1-6.
sällä pelaajalla. Jokereita
Neljännen aloittavalla
joukkueella ei ollut käytettä- Rasti teki pikaiset kaksi paloa
vissä ja ulkopelipaikkojakin ja jakson voitto häämötti jo
jouduttiin sotkemaan.
silmissä, mutta Veto näytti
Kaikesta huolimatta Rasti vahvuuksiaan.
lähti otteluun ennakkoluuEnsin superissakin pelanlottomasti ja saikin sotkettua nut Mikko Närhi löi vastustaVuokatin peliä oivasti. Vuo- mattoman kunnarin ykköstikatti teki tosin ottelun avaus- lanteessa kolmosjatkeelta ja
juoksun, mutta Rasti vastasi heti perään Toni Lauronen
ensimmäisen tasoittavallaan kotiutti välilyönnillä Närhen
neljällä juoksulla.
tuplajuoksun arvoisesti.
Tärkeät avauspinnat löivät
Joni Heikkinen toi Vedon
Eetu Tolonen, Joni Tauriai- vielä juoksun päähän, mutta
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Martti Huusko

martti.huusko@almamedia.fi

Rastin Eetu Tolonen onnistui mainiosti mailanvarressa Vuokatin Vetoa vastaan käydyssä ottelussa.

Supervuoroparissa Rasti
aloitti sisävuorolla tavoitteenaan juoksu tai kaksi. Yritys
kuitenkin kuihtui käsiin, kun
lyömässä ennätti käydä vain
viisi lyöjää ja edessä oli vuoronvaihto.
Veto rakensi kärjellään takatilanteen ja Timo Heikki, nen päätti ottelun saumalyönnillä.
""'~;~~~~ll'!ill!lll+"'/;;;-'>i'å/1 -Rastista ottelussa palkittiin Tommi Tauriainen. Kakko s palkinto ojennettiin
3-vahti Eetu Toloselle.
Vuokatti johtaa lohkoa
voittonsa ansiosta ratkaisevan tuntuisesti 23 pisteellään. Rasti on toisena 17 pisteellään ja Kajaani on kol,:::-:-·:--:/~'":"'"'"*;,·::~:·::,;;.-J mantena yhden ottelun vähemmän pelanneena 14 pisteellä.
Rastin kausi jatkuu vielä
kahden ottelun verran.
Tulevana lauantaina 3.
Pitämän kentällä
viimeiseen kotiottevastusta jaksi
->-::,:::,,_,,.::•::i fllUr:meKSf!n Sepot. Ottelu alkello 14. Kausi päättyy
.,;.,.,..><,,.,,liin Kajaanissa ensi
sunnuntaina.

