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SARJAFINAALIT 2019: ENNAKKO
SM-sarjan lopputurnaus, SM-sarjan karsinta ja 1-divisioonakarsinta, Helsinki 13.4.2019
Helsingissä vietetään sarjapelien superlauantaita, kun saman päivän aikana pelataan SM-sarjan voitosta ja
putoamisesta sekä 1-divisioonaan noususta. Ohessa hieman etukäteistietoa päivän ohjelmasta sekä lievää
ennakkospekulaatiota.
Kilpailuvaliokunnan pj Teemu Oinas on jälleen taiteillut päivän pelien aikataulun seuraavasti:
09.30 – 11.30 SM-sarjan karsinta 1.kierros
09.30 – 11.00 1-divisioonan karsinta 1.kierros
11.00 – 12.30 1-divisioonan karsinta 2.kierros
11.30 – 13.30 SM-sarjan karsinta 2.kierros
13.30 – 15.00 SM-sarjan semifinaalit
15.00 – 16.30 SM-sarjan karsinta 3.kierros
15.00 – 16.30 1-divisioonan karsinta 3.kierros
16.30 – 18.00 SM-sarjan loppuottelu ja pronssiottelu
SM-SARJAN LOPPUTURNAUS
SM-sarjan runkosarjan voittaja PT 75 on valinnut välierävastustajakseen runkosarjan nelosen PT Espoon. Toisessa
välierässä kohtaavat OPT-86 ja TIP-70. Semifinaalit pelataan klo 13.30 alkaen. Voittajat pelaavat loppuottelussa ja
häviäjät kohtaavat pronssiottelussa klo 16.30 alkaen.
PT 75 lienee tänäkin vuonna ennakkosuosikki, voittihan se runkosarjan melko ylivoimaisesti ja myös PT Espoon selkein
lukemin molemmissa kauden keskinäisissä kamppailuissa. Ottaako PT Espoo kuitenkin käyttöönsä ässän hihasta eli 1divisioonassa jyränneen Mika Räsäsen? Hypähtääkö wanha herra Walasti kehiin? Oululaiset käyvät taistoon jämäkän
kauden pelanneen Vladimir Brilin johdolla – mutta kuinka lujaa puhaltaa vantaalainen itätuuli?
SM-SARJAN KARSINTA
SM-sarjan karsinnassa pelaavat KoKa (SM-sarjan 6.), PT Tapiola (SM-sarjan 7.), LPTS (1-divisioonan 2.) ja PT Espoo 3 (1div. 3.) Kaikki kaikkia vastaan pelattavan sarjan kaksi parasta pelaavat kaudella 2019-2020 SM-sarjassa. Sijoille 3 ja 4
sijoittuneet seurat pelaavat ensi kaudella 1-divisioonassa.
Mestaruussarjalaiset ovat ennakkosuosikkeja tänäkin vuonna KoKa etunenässä. Viime vuoden karsintojen
yllättäjänuorisojengi, silloinen PT Espoo 2 ja nykyinen PT Tapiola, puolustaa paikkaansa vuoden vanhempana ja
viisaampana mutta nyt hieman eri lähtökohdista, kun kansan syvät rivit suorastaan vaativat sarjapaikan säilyttämistä.
Riittääkö nuoruuden into vai onko kokemus valttia, kun LPTS hyökkää kärkenään huimalla 88 voittoprosentilla 1-divarin
läpäisseen A-M Koskisen johdolla. Huhujen mukaan myös Jorce Lahtinen on treenannut huolella… Esiintyykö PT Espoo
3:n Rässe kaksoisroolissa, kun pelioikeus on sekä SM-finaaleihin että -karsintaan ja jatkuuko nuoremman Rässen hyvä
pelivire voitetun TOP-12 III-karsinnan ja erinomaisten viikon takaisten PT Espoon kevätkisojen esitysten jälkeen?
1-DIVISIOONAKARSINTA
1-divisioonan karsintaturnauksen neljä parasta joukkuetta pelaavat kaudella 20182019 1-divisioonassa. Loput neljä joukkuetta pelaavat kaudella 2018-2019 2divisioonassa. Karsinta pelataan PKO-systeemillä siten, että kahden kierroksen
jälkeen kaksi molemmat pelinsä voittanutta joukkuetta varmistavat paikkansa 1divariin ja kaksi molemmat pelinsä hävinnyttä joukkuetta 2-divariin. Jäljelle jääneet
neljä joukkuetta pelaavat kolmannen kierrokset ottelut, joiden voittajat 1-divariin ja
häviäjät 2-divariin.
Ei divarikarsintaa ilman hässäkkää ja näin siinä kävi tänäkin vuonna, kun KoKan
kakkosjoukkue hölmöili jo taskussa olleen karsintapaikan peluuttamalla
kevätkaudella edustuoikeudetonta Alex Naumia. Koskelaiset karsinnoista ulos ja TIP70 3 sisään.
1-divisioonan joukkueet ovat perinteisesti olleet tässä turnauksessa vahvoja ja
samaa voi odottaa nyt myös kuilun (tai tässä tapauksessa ehkä haudan) partaalta
karsintoihin kivunneelta Wegalta ja etenkin OPT-86 2:lta, ainakin jos mukaan tulee
Sorvankylän Sörvistö eli Mika Sorvisto. Sekä KuPTS että TIP-70 ovat mukana
varmuuden vuoksi kahdella joukkueella, joten jo pelkästään todennäköisyyslaskentaperustein muut ensi kaudella 1-divarissa pelaavat joukkueet löytynevät
sieltä.
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