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SM-sarja jatkui Tampereella kolmella kierroksella. Alex Naumin riveihinsä saanut KoKa oli 
odotetusti vahva ja otti täydet yhdeksän sarjapistettä. Myös PT-Helsinki, PT Espoo ja TIP-70 
saalistivat hienot kahdeksan sarjapistettä. PT 75, OPT-86 ja PT Tapiola jäivät yhteen sarjapisteeseen
ja sarjan hännille jumittunut TuKa on edelleen nollakerhossa. Taisto playoffs-paikoista lienee 
kuuden kauppa, kauden jatkuessa tammikuussa Oulun turnauksella taistellaan entistä tärkeämmistä 
sarjapisteistä kevään huipennusturnausta ajatellen.

3. kierros:
PT-Helsinki – PT Tapiola 4-3
PT Espoo – TuKa 5-0
PT 75 – KoKa 2-5
OPT-86 – TIP-70 2-5

4. kierros
TuKa – PT-Helsinki 0-5
PT Tapiola – PT Espoo 2-5
TIP-70 – PT 75 4-3
KoKa – OPT-86 5-2

5. kierros
PT-Helsinki – PT 75 5-0
PT Espoo – OPT-86 4-3
KoKa – PT Tapiola 5-2
TIP-70 – TuKa 5-2

Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:

PT Tapiola (Mika Räsänen)

PT Tapiolan sarjapäivä alkoi hyvin kun suosikki PT Helsinkiä vastaan tuli piste. Muissakin peleissä 
oli mahdollisuuksia pisteisiin mutta ei tällä kertaa. Ruokatauko on melko turha jos pelipaikalta tai 
sen välittömästä läheisyydestä ei saa ruokaa.

PT-Helsinki (Terho Pitkänen)

PT-Helsinki sai Tampereen turnauksesta lähes täyden pistepotin, ja olen todella tyytyväinen poikien 
peliin, sillä moni tiukka peli kääntyi meille ja olisi voinut pisteet mennä myös 
vastustajajoukkueelle. Sarja on todella tasainen, mutta nyt neljä joukkuetta on hieman saanut eroa 
keskikastin joukkueisiin nähden, mutta jokaisella kierroksella saattaa tulla isojakin eroja, johtuen 
sarjan tasaisuudesta. Koitamme saada Oulun kierrokselle molemmat venäläiset pelaajat mukaan, 
jotta näkisimme minkätasoisia pelaajia he ovat ja, että saisivat vaadittavat 3 runkosarjan peliä 
pelattua.

KoKa (Riku Autio)

Joukkueena todella hyvä turnaus. Täydet 9 pistettä lämmittävät mieltä ja auttavat merkittävästi 
taistelussa playoff-paikoista. Kaikki pelaajat onnistuivat ottamaan tarvittavia voittoja ja Alexin 
mukaantulo toi joukkueeseen lisää puhtia ja ilmettä. Tästä on hyvä jatkaa kohti tammikuun Oulun 
turnausta. 



OPT-86 (Tuomas Perkkiö)

Suorituksena tyydyttävä, mutta voittoja oli tarkoitus ottaa, eikä niitä nyt tullut. Hyviä ja tiukkoja 
pelejä kuitenkin, vaikka monta menetettyä matsipalloa jäi tietenkin kaivelemaan. Kahvio olisi ollu 
hyvä. Olisiko ruokataukoa syytä miettiä kahden pelin jälkeen mieluummin? Pelipaikka olisi hyvä 
olla aiemmin tiedossa, jotta voi majoittumisenkin tähdätä lähemmäs. Pelilaarit olisi voinut tehdä 
isommiksi, kun tilaa kuitenkin oli, johon laajentaa. 

Muiden joukkueiden kommentit puuttuvat vielä.



Sarjataulukko toisen turnauksen jälkeen:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10:

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

Kausi jatkuu sunnuntaina 19.01.2020 Oulussa Rajakylän koululla OPT-86:n isännöimänä.
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