
”Maailman paras rystylyönti”

Suomen paras pöytätennispelaaja Benedek  ”Pentti” Olah hämmästytti eurooppalaista pöytätenniskansaa 
otteillaan lajin olympiakarsinnoissa Halmstadissa viime viikolla. Suora olympiapaikka jäi saavuttamatta, 
mutta suomalaisen sijoitus maailman arvolistalla nousee rakettimaisesti. Viimeiset pelaajat Rioon valitaan 
toukokuun listan perusteella, joten Olah saa jännittää valintaansa vielä kolmisen viikkoa.

Pöytätennisliiton päävalmentaja Mattias Bergkvist huomasi Ruotsin karsinnan aikana, että ”koko Eurooppa 
katsoi Olahia”. Ratkaisevassa ottelussa hän hävisi Tanskan Jonathan Grothille, mutta jo selviäminen niin 
pitkälle oli ennakko-odotusten valossa sensaatiomainen suoritus.

- Sekaan osui vielä muutama huonompi hetki, mutta kun Pentin peli kulki parhaimmillaan, hän pelasi 
maailmanluokan peliä. Ulkomaiset valmentajakollegat jäivät katsomaan hänen otteluitaan ja 
puhuivat maailman parhaasta rystylyönnistä. Oikeasti kukaan ei tällä hetkellä taida tietää, kuinka 
hyvä Pentti todella on.

Olah kukisti Halmstadissa mm. Ukrainaa edustavan kiinalaispelaajan Kou Lein, jonka maailmanlistasijoitus 
on 46. Kou selvitti tappiosta huolimatta tiensä Rion pöydille. Puolan Jakub Dujasin listasijoitus on 44. ja 
hänkin sai taipua suomalaiselle. Olahin uran toistaiseksi paras kamppailu osui Kroatian Andrej Gacinaa 
vastaan. Maailmanlistalla sijalla 19 oleva kroaatti hävisi ottelun 9-11 ratkaisevassa seitsemännessä erässä.

- Kuuntelin kisan aikana ainakin sata kertaa Eminemin Lose Yourself –kappaletta, jossa on kohta 
”This opportunity comes once in a lifetime” (tämä mahdollisuus tulee vain kerran elämässä). 
Siitähän oli kyse, Olah kertoo.

Tähti on syttynyt

Halmstadin kisaa paikan päällä seurannut Pöytätennisliiton varapuheenjohtaja Sonja Grefberg arvioi, että 
Olah nousi kertaheitolla eurooppalaisten pelaajien kärkikastiin.

- Kukaan Euroopan huippu ei tämän jälkeen uskalla lähteä Penttiä vastaan soitellen sotaan. Oli myös 
hauska huomata, että sekä Euroopan Pöytätennisunionin että Kansainvälisen Pöytätennisliiton 
verkkosivut uutisoivat Pentin mainioista otteista.

Toukokuussa julkaistavalla listalla Olah nousee alustavien arvioiden mukaan selvästi sadan parhaan 
joukkoon, jopa sijoille 70-80. Se saattaa riittää Rion olympiapöydille, mutta paikka ei missään nimessä ole 
varma. 

Se on kuitenkin varmaa, että on Olahin nousu kohti maailman huippua on juuri nyt mahtavassa vauhdissa. 
Huhtikuun arvolistalla hän on sijalla 128, kun vastaava sijoitus vuosi sitten oli 193 ja kaksi vuotta sitten 264. 
Nousu on tapahtunut lajissa, joka kansainvälisen lajiliiton jäsenmäärällä mitaten (224) on maailman suurin. 

Vielä pari vuotta sitten suomalaisen pelaajan nouseminen 100 parhaan joukkoon tuntui lähinnä 
utopistiselta. Kalajoella syntynyt mutta unkarilaiset geenit omaava Benedek Olah tekee sen toukokuussa 
julkaistavalla listalla. Jos listasijoitus ei suoraan riitä olympiapaikkaan, Pöytätennisliitolla on edessään Rion 
kisan yhden jaossa olevan villin kortin hakeminen. 



Senkin saamisen Olahilla on mitä parhaimmat mahdollisuudet, sillä nykyään Budapestissä asuvan 
suomalaisen tarina on uskomattoman hieno. Halmstadin jälkeen tuntuu, että Pentti Olahin huippu-
urheilijan polulla ollaan korkeintaan vasta puolimatkan krouvissa.
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