Episode 2 – Pesiksen perinteinen
Pikamatkan paluun toinen osakilpailu tarjosi taattua Pesäkalliota. Osalle turhankin tuttu Pesis sekä
vähä rastinen rata tarjosi mahdollisuuden pitää paikoin erittäinkin kovaa vauhtia. Muutama tarkka
rastipiste sekä useampi reitinvalintaväli hajottivat kuitenkin porukkaa varsin mukavasti. Kuten
seuran nuoriso osasto toteaisi - “kovat on kovii ja parhaat pärjää”
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Tarkemmat tulokset löytyvät kisasivuilta. HUOM! Somen lisäpisteet eivät ajantasaiset tällä hetkellä.

Kisankulku
Ensimmäisen episodin voittaja Turun Metsäkävijöiden Samu Heiska loisti poissaolollaan, joten
varmaa oli että näemmä uuden voittajan. Osakilpailussa nähtiin myös kokonaiskilpailun
kärkiurheilijoiden osalta draamaa...
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Kisan alku tarjosi heti varsin tarkat rastipisteet, joista erityisesti kakkosrasti nousi kisan kannalta
erittäin merkitykselliseksi. Hutteri (LS-37) kiihdyttää tuttuun tyyliin elämä pelissä liikkeelle ja aloittaa
varsin vakuuttavalla vauhdilla. Kärkisijojen kannalta mielenkiintoisimmat tapahtumat nähdään
valmentaja Juha Jutu Vormiston (LS-37) hukatessaan itsensä puskaan sekä Miksu Karjalaisen
tykittäessä korkealta ja kovaa pitkäksi. Huomio arvoista myös Lahden Suunnistajien nuorten
vetskumiesten alun rynnistys ala Hämis Bros ja Double Tomppa.
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Rasteille 3. ja 4. ei nähdä ihmeellisyyksiä, joskin ratamestarin näkökulmasta oli hauska nähdä että
joku testasi myös hurjalta tuntuvaa polkukierto 3. rastille.

Jo heti rastien viennin jälkeen ratamestari harmitteli 5.välin epäonnistumista - polun hyödyntäminen
välin lopussa jäi liian selväksi... Kuitenkin jonkun verran myös hajontaa valinnoissa nähtiin.
Hutteri jatkaa dominointia ja Miksu Karjalainen pyyhkii lattiaa isolla osalla miehistä. Tasoitukset
huomioiden erityisesti kokeneet Ari Anjala ja Ilkka Peltola sekä tällä kaudella 15-sarjaan siirtyvä Kape
Lehtonen nostavat osakkeitaan.
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Kutosväli hajottaa porukan useammalle eri valinnalle (ratamestari tyytyväinen), isoa väliä ei
kuitenkaan ole mistä välin toteuttaa, kunhan välin alun jyrkänteet nousee/kiertää sujuvasti.

Seiskalla koetaan dramatiikkaa kun ylivoimaisessa absoluuttisessa kärjessä olevan Hutterin GPS
hyytyy/katkeaa. Virallinen tarina kertoo oksan lyöneen kellon pois päältä... Huhu kuitenkin kertoo
että todellisuudessa mies löi pöytään niin ylivoimaisen pohja-ajan ettei kehdannut sitä julkaista –
“koska kukaan ei ois kuitenkaan uskonut”...
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Viimeisellä välillä tullaan koko metsän leveydeltä, nopeimmat pukkaavat miesten pääsarjan
muodossa eri suoran muotoja, mutta väliaikojen perusteella vasemmalta polun hyödyntäminen ja
mäen välttäminen tarjoavat varsin kilpailukykyisen valinnan.

Toisen osakilpailun jälkeen Lahden Suunnistajien kartta- ja kilpailujärjestelyjaoston puheenjohtaja
V.Kauppi totesi: “A. Anjala voittaa kaikki pikamatkat johon osallistuu”. Pikamatka varsinkin vaativissa
maastoissa osuu “Suomen parhaaksikin suunnistajaksi”
(https://www.kestavyysurheilu.fi/blogit/hannu-varkoi/2669-suomen-paras-suunnistaja ) nimetyllä
Arille kuin nenä päähän ja kokemuksen tuovalla tasoituksella mies on varmasti todella vaikea lyödä...
Joskin aivan ansaitusti!

Toisen osakilpailun voiton avaimet löytyivät myös kuitenkin myös ainakin Huikon, Sorviston,
Karjalaisen, Lehtosen ulottuvissa...

