
Pöytätenniksen SM-sarjan runkosarja päättyy

Pöytätenniksen SM-sarjan runkosarjan viimeinen turnaus pelataan Helsingin Ruskeasuon 
palloiluhallissa sunnuntaina 19.2. kello 10.00 alkaen. Turnauksessa on ohjelmassa kaksi kierrosta ja 
ne pelataan poikkeuksellisesti seurojen yhteisellä sopimuksella niin, että puolet 13. kierroksesta 
aloitetaan kello 10 ja puolet kello 12. Niin ikään viimeisen 14. kierroksen ottelut aloitetaan 
kahdessa erässä, puolet kello 12 ja puolet kello 14. Turnaus kestää näin siis noin kello 16 asti. 
Turnauksessa haetaan kärkipäässä asetelmia playoffs-peleihin ja myös ratkaistaan neljännen 
playoffs-paikan joukkue. Tällä hetkellä siinä on suhteellisen vahvasti kiinni LPTS jolla on viiden 
sarjapisteen kaula TIP-70:een. Suoran säilyjän paikasta taistellaan tiukasti TIP-70:n, OPT-86:n ja 
KoKa:n kesken. TuKa on jo varma 1-divisioonaan tipahtaja joten turkulaisilla on viimeisessä 
turnauksessa vain kiusaajan ja hämmentäjän rooli.

Sarjan kärkipaikalla kolmen pisteen turvin Wegaan on PT 75 joka kohtaa juuri Wegan ja 
sarjakolmosen PT Espoon. Päätösturnauksen ohjelma on siis vaikein mahdollinen. LPTS tarvitsee 
kaksi sarjapistettä varmistaakseen playoffs-paikkansa ja hakee niitä OPT-86:tta ja KoKa:a vastaan. 
TIP-70 puolestaan kohtaa Wegan ja PT Espoon eli haaste on vaikea. OPT-86:lla ja KoKa:lla on 
vastassa jo putoamaan tuomittu TuKa. Suoran säilyjän paikka ja karsijan paikat tulevat 
todennäköisesti selviämään vasta viimeisissä otteluissa.

Joukkueiden kapteenien kommentit runkosarjan päätösturnauksesta, miehistöt ja pistetavoitteet ja 
kommentit viimeisen turnauksen poikkeuksellisesta aikataulutuksesta:

TIP-70 (Jarmo Siekkinen)

Pelaajat: Samuli Soine, Tom Lundström, Lauri Laane ja Aleksi Mustonen
Pistetavoite: Tavoitteena on säilyttää paikka sarjassa ilman karsintoja eli pitää nykyinen viides sija.
Aikataulu: Aikataulu on rakennettu kuullen joukkueiden toivomuksia. Play off-joukkueet ovat 
käytännössä selvät, samoin putoaja. Taktikointiin emme usko. Runkosarjan voitto kiinnostanee. 
Keskiryhmässä käydään kilpailu suorasta säilymisesta ja karsintapaikoista, eikä näillä joukkueilla 
ainakaan ole varaa muuhun kuin maksimisuoritukseen.  

OPT-86 (Tuomas Perkkiö)

Pelaajat: Vladimir Bril, Peiman Moradabbasi ja Tuomas Perkkiö.
Pistetavoite: Kaksi voittoa.
Aikataulu: En usko taktikointiin.

PT 75 (Mika Tuomola)

Pelaajat: Pasi Valasti, Otto Tennilä, Miikka O'Connor ja Mika Tuomola.
Pistetavoite: Varmistaa runkosarjan voitto.
Aikataulu: En muistanut tuota sääntöä (viimeisellä kierroksella pelit aloitettava samaan aikaan) ja 
osittain siksi myönnyin. Toisaalta sijoitukset ovat käytännössä selvät ja taktikoinnin vaaraa ei ole. 
En myöskään usko, että kukaan siihen lähtisikään.



PT Espoo (Toni Soine)

Pelaajat: Huy Chau, Jani Jormanainen, Pauli Hietikko ja Toni Soine.
Pistetavoite: PT Espoolla ei ole isoa panosta viimeisille kierroksille, sillä lopputurnauspaikka on 
varma eikä runkosarjan voitto näytä enää todennäköiseltä. Yritämme kuitenkin palata voittokantaan 
viime kierroksen kahden tappion jälkeen. 
Aikataulu: Hyvä, että joustetaan, vaikka pyrkimyksenä on hyvä olla että aloitetaan samaan aikaan. 
En usko, että kukaan taktikoi.

KoKa (Tero Naumi)

Pelaajat: Riku Autio, Veikka Flemming ja Alex Naumi.
Pistetavoite: Joukkueella on pienet mahdollisuudet suoraan säilymiseen, mikä tosin vaatii 
muidenkin joukkueiden apua. Turnauksen tavoite on pelata hyvä turnaus kauden päätteeksi ja 
katsoa mihin se riittää.
Aikataulu: Porrastukseen on varmaankin jokin hyvä syy? En usko, että yksikään joukkue häviää 
kenellekään tahallaan. Toivottavasti Rusalla riittää lämmittelypöytiä klo 12 aloittaville joukkueille.

Wega (Terho Pitkänen)

Pelaajat: Rivo Saaremäe, Ingemar Peter ja Tomas Kopanyi.
Pistetavoite: Tavoite saada 6 pistettä!
Aikataulu: Wega ei näe taktikoinnille saumaa! Eri peliajat sopii myös meille.

TuKa (Roope Kantola)

Pelaajat: Roope Kantola, Roni Kantola ja Aleksei Nikonorov.
Pistetavoite: TuKan tavoite on voittaa kummatkin ottelut sunnuntaina.
Aikataulu: Mielestäni ei ole taktikoinnin vaaraa tällä kertaa ainakaan.

LPTS (Risto Pitkänen)

Pelaajat: Aleksandr Saveljev, Igor Egorov, Ari-Matti Koskinen ja Jorma Lahtinen.
Pistetavoite: Tavoitteena varmistaa play-off paikka.
Aikataulu: Klo 14 alkaa kaksi ottelua: TuKa - OPT-86 ja LPTS - KoKa. Koska TuKan tippuminen 
on jo varmistunut, niin ainoa ottelu, jossa teoriassa voitaisiin taktikoida, on LPTS-KoKa. Eli 
vastaus on ei.
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Turnauksen ohjelma:

13.kierros
TIP-70 – Wega, klo 10
PT Espoo – PT 75, klo 10 (Livestream)
OPT-86 – LPTS, klo 12
TuKa – KoKa, klo 12

14.kierros
TIP-70 – PT Espoo, klo 12
PT 75 – Wega, klo 12 (Livestream)
LPTS – KoKa, klo 14
TuKa – OPT-86, klo 14 (Livestream)

Tervetuloa seuraamaan otteluita, ei pääsymaksua!

Sarjataulukko ennen turnausta:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10 ennen turnausta:

Sarjan lisätilastot: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20
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