Kolme… kaksi… yksi…. ONGI !
Nopeusonginnan MM-kisassa tiukkoja tilanteita

Ei kalan eikä kalastajan koko, vaan aika heidän välillään. Siinä oli käsikirjoitus helteiselle
lauantaille Niemeläntörmän rannassa käydylle mittelölle nopeusonginnan maailmanmestaruudesta.
Aika mitattiin sekundaattorilla madon kastumisesta siihen hetkeen, kun kala oli ämpärissä. Välillä
kontattiin laituriakin pitkin karkulaisten perässä ja kello kävi armotta vieressä.

Arpa kohtalon voi olla arvaamaton…onkipaikat arvottiin tasan kahden minuutin välein kortilla.

Uutta matoa pistettiin erän välillä koukkuun ja paikka vaihtui pelikortin osoittamalle paikalle.

Henkilökohtaisessa sarjassa finaalin miesvaltaisuus ratkesi sekuntipelillä. Viimeisessä alkuerässä.
Jaana Kurki oli vielä matkalla finaaliin 38,1 sekunnin ajalla, mutta Tapio Räinä kiilasi ohi
kirjaimellisen liukkaasti; ahven ei tuntunut suostuvan laiturilta ämpäriin vapaaehtoisesti, vaan
pomppi pitkin laituria.

Tuomarin piti olla koko kisan ajan skarppina ja seurata kuka saa nopeiten kalan ämpäriin saakka.
Lopulta finaaliin astelivat alkusarjan neljä nopeimman ajan saanutta eli Ilkka Pelkonen (10,69 s),
Tapio Räinä (14,22 s), Reino Kolehmainen (27,31 s) sekä Petri Jaakola (29,34 s).

Pelin henki oli play off: ensimmäinen kalan saanut astelisi rantaan voittajana. Kalastussektorit
arvottaisiin uusiksi kahden minuutin välein aina ratkaisuun saakka. Yllätys tulikin heti
ensimmäisessä vaihdossa ajassa 1,09. Ristisektorilta kalastaneen Petri Jaakolan koho upposi
kiven lailla ja laiturille syöksyi ahven. Kala soljui nopeasti ämpäriin ja 12- vuotias tuore
maailmanmestari jätti kisalaiturin voittajana.
Paikkojen arvonta meni uusiksi kolmen laiturille jääneen miehen kesken. Seuraavaan erässä
ahven päätti Tapio Räinän kisan reilun minuutin onginnan jälkeen; tuloksena oli hopeasija. Sitten
Kiiminkijoen kalat kohtasivat kisaväsymyksen ja syönti hiljeni. Reino Kolehmainen ja Ilkka
Pelkonen ratkaisivat sijat kolme ja neljä tyylikkäästi kortilla, kuten kisan onnekkaaseen luonteen
hyvin sopi. Ässä meni Ilkalle, kuningas Reinolle.
Kisapasseja leimattiin iltapäivän aikana viitisenkymmentä.
TULOKSET:
Joukkuesarjan finaali

Henkilökohtaisen sarjan finaali

1. Kukkola Heikki/ Pelkonen Ilkka

1. Petri Jaakola

2. Vilppolat

2. Tapio Räinä

3. Räinä/ Kääntä

3. Ilkka Pelkonen

4. Kalle ja Sami

4. Reino Kolehmainen

Nuoren voittajan palkinnoksi lähti sähköperämoottori tulevia kalareissuja varten.

