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Koskelle keihäänkärkijoukkueen tuonut PT-Helsinki nappasi omista otteluistaan puhtaat kolmen 
pisteen voitot välttäen myös nelinpelit. Samaan pistepottiin pystyi myös PT Espoo. Muuten 
joukkue-ottelut olivat tasaisia, ja nelinpelissä jaettiinkin runsaasti sarjapisteitä.

Turnaus selkeytti SM-sarjan sarjataulukkoa jakaen seitsemän joukkuetta kolmeen eri kastiin. 
Piikkipaikalla PT-Helsinki on repinyt jo kolmen pisteen kaulan PT Espooseen. Kaksi seuraavaa 
joukkuetta, TIP-70 ja KoKa vaanivat pisteen päässä. PT 75:llä on jo viiden pisteen takamatka 
KoKaan. Kaksi pistettä tamperelaisten takana oleva OPT-86 on jo käytännössä ulkona 
pudotuspeleistä. PT Tapiola voi jo keskittyä tulevaan sarjakarsintaan.

Runkosarjan päätösturnauksessa Helsingissä ratkotaan vielä playoffseihin pääsevien joukkueiden 
paremmuusjärjestys. Runkosarjan kakkospaikka on todella arvokas, sillä välttää PT-Helsingin 
kohtaamisen semifinaalissa. Runkosarjan päätöskierroksella toivon mukaan ratkotaan myös suora 
säilyjä kun PT 75 ja OPT-86 kohtaavat.

9. kierros:
PT-Helsinki – TIP-70 5-1
PT Espoo – KoKa 5-2
OPT-86 – PT Tapiola 4-3

10. kierros
TIP-70 – OPT-86 3-4
KoKa – PT 75 4-3
PT Tapiola – PT-Helsinki 1-5

11. kierros
OPT-86 – KoKa 3-4
PT 75 – TIP-70 4-3
PT Espoo – PT Tapiola 5-2

Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:

PT-Helsinki (Terho Pitkänen)

PT-Helsinki pelasi tänään vain kaksi ottelua ja 5-1 voitot molemmista. Ollaan tyytyväisiä kuuteen 
pisteeseen, ja varsinkin Oulussa huonosti pelannut Aleksander Lusin oli nyt erittäin hyvällä 
pelipäällä tuoden arvokkaita voittoja. Kaikki pelaajat pelasivat hyvin ja joukkueessa pelasi uusi 
venäläispelaajamme Andrey Tcybin joka osoitti olevansa pelimies, mutta vielä vähän 
puolikuntoinen.

PT Tapiola (Mika Räsänen)

Tapiolan joukkue ei venynyt parhaimpaansa ja varsinkin joukkueen ykköspelaajan esitys oli 
aneeminen. Yksi kierros jäljellä jonka jälkeen joukkue taistelee sarjapaikasta karsinnoissa. Pitkästä 
aikaa palloja pyöriteltiin hallissa ihan urakalla. Olikohan turnaukseen eksynyt vanha palloerä vai 
mistä mahtoi johtua nykyisin melko harvinaiset kananmunat?



PT Espoo (Toni Soine)

PT Espoolta hyvä turnaus; kaksi voittoa kahdesta pelistä ja 6 pistettä plakkariin. Viimeiseen 
runkosarjan turnaukseen lähdemme varmistamaan playoff-paikan. Kosken turnaus oli totuttuun 
tapaan hyvin järjestetty, vaikka pelipallot olivatkin harmittavan epätasalaatuisia.

TIP-70 (Samuli Soine)

Tipille vaisu päivä ja vain kaksi pistettä, toki vastustajat olivat kovia tänään. Sarjataulukossa 
pysyimme kuitenkin sijalla kolme, joten playoff-paikan suhteen kaikki on omissa käsissä. 
Järjestelyt tomivat Koskella todella hyvin, erityiskiitos kasvisruuan järjestämisestä ja avuliaista 
talkoolaisista. 

KoKa (Riku Autio)

Taisteltiin kaksi todella tärkeää 4-3 voittoa pahimmista haastajista playoff -paikkoja ajatellen. 
Saavutetut 4 sarjapistettä pitävät lopputurnaukseen pääsyn omissa käsissä, joten tulokseen voidaan 
olla kohtuu tyytyväisiä. Sam pelasi loistavan turnauksen ja kehitystä on kauden edetessä selkeästi 
tapahtunut.

OPT-86 (Tuomas Perkkiö)

Tavoite oli ottaa neljä pistettä ja nyt saatiin 5, joten tyytyväisiä ollaan. Pallojen soikeus aiheutti 
vähän kaikille ongelmia. Järjestelyt toimi ja ruoka oli hyvää. 

PT 75 (Patrik Rissanen)

3 pistettä Koskelta kotiintuliaiseksi. Järjestelyt toimi mukavasti. Ei lisättävää. Jatketaan Helsingissä.



Sarjataulukko kolmannen turnauksen jälkeen:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10:

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

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


Runkosarjan päätöskierros pelataan sunnuntaina 15.03.2020 Helsingissä
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