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FRISBEEGOLF
Kivijärvi
Arto Hyytiäinen

Frisbeegolfin Kivijärven 
viikkokilpailuissa viime 
sunnuntaina Antti Koti-
lainen heitti tuloksen 44 

10-väyläisellä talviradalla. 
Petri Kotilainen heitti toi-
seksi tuloksella 53. Kolman-
neksi tuli Timo Sepponen 
tuloksella 57.

Antin tulos on uusi rata-
ennätys ja on peräti 16 al-
le parin eli radan ihanne-

tuloksen. Entinen ennätys 
48 oli heitetty LED-kisoissa 
tapaninpäivänä. 

Kuntotuvalla kisan jäl-
keen tulos herätti kanssakil-
pailijoissa runsaasti häm-
mennystä.

– Voi olla, että tulosta on 

vaikea enää parantaa, tyy-
tyväinen Antti mietti pal-
kintojen jaossa.

Väylällä yhdeksän oli tes-
tissä juuri hankittu Prodi-
gy Discin maalikori, mihin 
kilpailijat olivat tyytyväi-
siä. Korissa on 28 kuuma-

sinkittyä ketjua kahdessa 
rivissä nykyisten 18 sijasta. 
Tällä hetkellä käytössä ovat 
Amexpo Oy:n Seppo Niemi-
sen kehittelemät korit, joi-
hin Kivijärvellä ei olla tyy-
tyväisiä. 

Korit vaihdetaan uusiin 

kevään kuluessa.
Viikkokilpailut Kivijär-

vellä jatkuvat jälleen tule-
vana sunnuntaina. 

Kilpailu on samalla tal-
visarjan 2. osakilpailu. Tal-
virata kierretään kolme ker-
taa.

Antti heitti uuden rataennätyksen
Antin heitto paranee päivä päivältä. Kuvassa Antti väylällä viisi valmistautumassa heittoon.

Hei tilaaja!
Näköislehti luettavissa torstaisin het aamukuudelta. Joko olet tutustunut? www.viispiikkinen.fi5

LENTOPALLO
Kyyjärvi
Kisa vs  Kyky-Betset  3–2.

Lauantaina Lempäälän 
Kisan vieraana taivuttiin 
vasta viidennessä erässä. 

– Ottelu oli tasoltaan hy-
vää ja Kisa joukkueena ko-
va. Lempäälässä Kyky pe-
lasi hieman normi kokoon-
panosta poiketen, kommen-
toi valmentaja Hannu Kal-
liojärvi. 

– Aninko huilasi viikon-
lopun ja Koskela yhdessä 
Sadamin kanssa vuorotteli 
hakkurin paikalla. Kokeilu 
teki hyvää jatkoa ajatellen. 
Taavi palkittiin kuten Kisan 
hakkuri Anssi Vesanen. 

Sunnuntaina Akaa-Vol-

ley vei pelin 1–3.
Kalliojärvi arvelee, että 

Lempäälän matka ja muu-
tama tuomio rassasi Kyky-
Betsetin joukkuetta. 

– Kaikki kunnia Akaal-
le, liigaan pyrkivä Volley 
on nimivahva. Joni Mikko-
nen, Jimmy Hernandes, Di-
ma Boritchev ja Adjey Agith-
ney lisättynä Mato Ollikai-
sella kertovat jotain koke-
muksesta. 

Hieno ensimmäinen erä 
ei sunnuntaina riittänyt tai-
vuttamaan vieraita. 

Toinen ja kolmas erä-
menivät kovan taistelun jäl-
keen Akaaseen ja neljännes-
sä nitkahti selkäranka isän-
niltä. 

– Jokatapauksessa kau-
den parasta tekemistä oli 
havaittavissa betonimie-
hiltäkin. Jokela ja Hernen-
des pokkasivat Iittalaa.

Taistot jatkuvat lauan-
taina.

– Susilauma tulee lau-
antaina vieraaksi. SurVo 
on hankkinut uutta verta 
jokkueeseen. Latvian apu-
ja on todennäköisesti kak-
si kappaletta. Ei mitään hä-
tää, näillä suunnilla on su-
silauma saatu hiljaiseksi vii-
me aikoina. Apuvoimia kyl-
lä tarvitaan joten kaikki Sur-
Voa jahtaamaan lauantai-il-
tana. Jahtipäällikkönä saat-
taa Lasse antaa kovat piip-
puun.

Kaksi kertaa 
kuonoon, sellainen 
oli betonimiesten 
viikonloppu

”En ehkä  
sittenkään  
haasta Anttia!

JÄÄKIEKKO
Karstula

Kiva otti lukua: 7–1 (0–0, 2–1, 
5–0)!

Viime kaudella 2. divi-
sioonaa pelannut Kiekko-
Veljet näytti viime perjan-
tain myöhäiskamppailussa 
Kivalle, kuinka kiekkoa lii-
kutellaan somasti seinäjo-
kisesti isossa kaukalossa ja 
jääkylmässä hallissa. Kivan 
ensimmäinen erä oli hyvää 
jääkiekkoa, toinen jo ajoit-
tain sähläystä ja kolmas ses-
sio olikin sitten katastrofaa-
linen ja kauden pohjanotee-
raus kaikkine mahdollisine 
virheineen. Siperia opettaa 
ja Kivan kymmenpäinen fa-
niosasto itki krokotiilin kyy-
neleitä – eikä suotta! Huono 
peli, huono jää ja vastustaja 
oli ansaitusti parempi.

Kuinka homma jatkossa 

etenee?
Kivan jatkosarja on nyt 

puolenvälin krouvissa. Val-
mentaja Jukka Matilainen 
antaakin menneestä jouk-
kueelle arvosanan 9 ja to-
teaa pilke silmäkulmassa: 

– Kiva lähteä edelleen 
kiusaamaan muita todella 
rajusti nousukarsintoihin 
panostavia joukkueita sekä 
haastamaan omalla pelisys-
teemillä näitä kaupunkien 
tasokkaita tiimejä. 

 Pelit ovat menneet kut-
kuttavan mukavasti ristiin. 
Lohkoa johtaa nyt Kiekko-
Veljet, jolla on kasassa täy-
det 10 pistettä. Seuraavana 
sarjataulukossa tulee Los 
Bombers 6 ja heti imussa IFK 
Lepplax sekä Karstulan Ki-
va pisteillä 5. Molemmilla 
on saaliinaan kaksi voittoa, 
tasapeli ja lisäksi kaksi tap-
piota rasitteenaan. 

Tästä kovimmasta loh-

kosta vain kaksi parasta 
joukkuetta jatkaa. Ne koh-
taavat ristiinkarsinnois-
sa kahden muun alemman 
lohkon voittajan ja niiden 
otteluiden voittajat puoles-
taan jatkavat karsintoihin 2. 
divisioonan kahta heikointa 
joukkuetta vastaan. Jänni-
tettävää ja panosta siis riit-
tää jatkossakin.

 Seuraavaksi Kiva suun-
taa Pietarsaareen Los Bom-
bersien vieraaksi. Sen jäl-
keen edessä on taas hapot-
tava tuplapeliviikonloppu 
ja huollon painajainen, kun 
Kiva hurauttaa ensin När-
piöön, yöksi kotiin ja heti 
seuraavana päivänä sun-
nuntaina 8.2. on kotipelin 
vuoro. Kivaa vastaan luiste-
lee silloin taatusti ärsytetty 
– IFK Lepplax!

 JRi

Kiva otti lukua:
7–1!
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