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Liittohallituksen tiedonantoja

Meddelanden från förbundsstyrel1en

SPTL: n Lahden piiri muodostettiin Lahdessa 9. 3. 50. Puheenjohtaja,ksi valittiin
sos.pääll. Opri Pitkäsilta ja piirin osoite OIIll:
Jouko Siikala, Harjunaronk. 7 A 1, Lahti.
Virallisiksi pöytätennisvälineiksi on liittohallitus hyväksynyt Viiren OY: n valmistamat :kilpailupöydät, verkot ja verkk~pylväät.
Välineisiin kiinnittää tehdas SPTL: n hyväksymislaput.
Bordtennisklubbeni Maraton. Porvoo 'kuuluu 2. 3. 50 lähtien SPTL : n Helsingin piiriin.
Lauttasaaren VPK on omasta pyynnöstä
eronnut liitosta.

Lahtia distrikt av Finlands Bordtennisförbund bildad·e s den 9. 3. 50. TiU ordförande
valdes socia:lchef Opri Pitkäsilta och d:istrilktets adress är: Herra Jouko Siikala, Harjunaronk. 7 A 1, Lahti.
Förbundet har godkänt som officiellt materia! de av OY Viiren AB framställda borden, näteni och nätstdlparna. Fabriken fast- ..---....
sätter på materialet. förbundets god:kännande.
Bordtennisklubben Maraton, Borgå har per .
den 2. 3. 50 hänförts till Helsingfors distrikt
av FBTF.
Lauttasaaren VPK har ,p å egen begäran
beviljats utträde ur förbundet.

Uusia seuroja:
Auralan Pöytätenniskerho, Turun pun,
osoite: Nuorisosihteeri T. Pyhtilä, Turku 9,
Aurala.
Pallo-Sepot -44, Jyväskylä OY, Valk eakoski.
V.- ja P-seura Laajalahden Viri, Helsingin piiri, osoite: Herra P . Lehtinen, Leppävaara, Kotikontu.

Tieclätte~ö että ...
Englanti voitti Ruotsin juniorimaaottelussa
16. 2. 50 A~lesfordissa 5--4. Lasse Pettersson oli paras ruotsa1ainen. Pannaan. muistiin ...
Ruotsi voitti Hollannin maaottelu.ssa Rotterdamissa 16. 2. 50 5-1.
Ruotsi voitti Länsi-Saksan maaottelussa h elmikuussa Gelsenkirch·e ndssä 5-4.
Suomalaisia pöytätennismailoja viedään ulkomaille.
Länsi-Saksan alueella on jo yli 2.000 pöytätenniseeuraa toimf:nneflflfl '
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Nya föreningar:

A,uralan Pöytätenniskerho, Aho distrikt,
adress: Nuorisosihteeri T. Pyhtilä, Turku
9, Aura1a.
Pallo-Sepot -44, Jylhävaara OY, Valkeakoski.
V.- ja U-seura Laajalahden Viri, Helsingfors distrirkt, adress : Herr P . Lehtinen, Leppävaara, Koti:kontu.
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Prenumerationspris

Kasvaako Suomen päytätennis liian ·nopeasti?
Kasvaa.ko Suomen pöytätennis liian nopeasti? Kysymys tuntuu hieman nauratta-

valle, eikö niin? Kuitenkin asiassa on vinhasti perää. Täs•s ä en katsele asiaa liiton
kannalta vaan koko maan kannalta.

(

Liittoon kuuluvien seurojen lukumäärä on
jo ylittänyt kuudenkymmenen ja rekisteröityjen pelaajien lukumäärä lienee yli 3.000.
Laskelmien mukaan löytyy Suomesta kuitenkin pöytätennisharrastaji~ yli 8.000. Paitsi
paikkakunnilla, joilla on liittoon kuuluvi::a.
seuroja pelataan pöytätennistä Jyväskylässä,
Valkeakoslkella, Karhulassa, Myllykoskella,
Riihimäellä,
Hyvinkäällä,
Pietarsaaressa,
Lappeenrannassa, Keravalla, Varkaudessa,
Ahvenanmaalla, y.m. lyhyesti sanoen kaikkialla maassa. Pidetään kansainvälisiä, kansallisia, piirikunnallisia, seura- ja toiminimikilpailuja yhä tiheämmässä tahdissa. NaispöytätennHtsemme on enemmän kuin kaksinkertaistunut vajaan vuoden sisällä. Pelitasomme on huomattavasti noussut, siitä puhuvat viime vuoden kansainväliset voittomme. Ennen 'ka.µtkea on miespelaajiemme kärkitaso hyvin leveä, ·kärjessä isännöi ai kaisemmin 2-3 miestä, nykyään ·kymmenkunta.
Vuoden Suomen mestariksi tuli juniori Leif
Malmborg, ensimmäisissä mestaruuskilpailuja seuraavissa -kilpailuissa hän jo hävisi toiselle miehelle.
Tämähän on kovasti hyvää, sanoo lukija.
Onhan täJ3sä kehitystä kerrakseen näinkin
pienelle liitolle. Mistä sitten aiheutuu nimimerkin äskeinen poru? Ul'kopuolinen huomioitsijakin toteaa ettij onhan tässä menty
vallan tavattomasti eteenpäin.
Niin, ulkopuolisesti kylläkin kaikki on hyvin. Mutta miten on sisäisesti? Jos tarkastelemme lähemmin liiton ja seurojen -toimintaa joudumme tekemään monta kysymystä.
Miksei sillä ja sillä paikkakunnalla synny
seuroja vaikka pöytätennistä pelataan, miksei se ja se paikkakunta järjestä kilpailuja,
miksei liitto lähetä valmentajia, miksi muutamat seurat nukkuvat vaikka pitäisi olla
hyvätkin toimintamahdollisuude t, miksei pelata Suomi-sarjaa, j.n.e.? Nämä ja monet
muut kysymykset vaativat vastausta.
1
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Lähdemme seuroista. Seurojen, jotka perustivat liiton,, on ylläpidettävä traditionsa.
Niinpä monet niistä epätoivon vimmalla yrittävät ylläpitää toimintansa. Niin, epätoivo
on oikea sana sillä tarkastaessamme näitä
seuroja huomaamme että seurat ·k ylläkin
ovat suuria ja voimakkaita mutta huomaamme myös että samat henkilöt vuodesta toiseen pysyvät johtopaikoilla ja saavat tehdä
kaiken työn. Pelaaja-aines on hyvä ja saavuttaa menestystä, mutta on liian nuorta
ottaa~seen osaa järjestelytyöhön. Seuran
toimitsijat oivaltavat hyvin urheilun sosiaalisen arvon, he ovaJt usein itse perustaneet
seuran ja ovat itse seuran selkärankana.
Heidän tehtäväksi on jäänyt sekä järjestötyön ylläpito, pelitason kohottaminen että
pelaaja- aineksen ja ennen kaikkea tällä
hetkellä melkein olemattoman toimitsijakaartin jälkikasvun· hoito.. Tämä on tehtävä
joka ei suoriteta vuodessa eikä kahdessa.
Onko sitten ihme että joku näistä, joka vuosikymmenen aikana on uhrannut aikansa
pöytätenniksen ja seuran hyväksi vä'hitellen
väsyy ja toimensa tai kodin takia jättää
pöytätenniksen ja seura jää näin pikkuhiljaa ilman selkärankaamsa. Jäljelle jääneille tulee urakka vielä:kin suuremmaksi,
mutta sisukkaasti yritetään selviytyä vaikeuksista. Toivon että näitten seurojen nuoret lukisivat tämän ja itse tarjoutuisivat
opetettaviksi eivätkä pelkäisi vastuuta mitä
vanhemmat heille haluavat antaa. Uusien
seurojen suhteen on juttu vähän toisenilainen. Ne ovat tavallisesti perustaneet jo hieman vanhemmat miehet, jotka myöskin' ovat
oivaltaneet urheilumuodon sosiaalisen arvon
ja haluavat antaa nuorisolle tilaisuuden sen
harjoittamiseen. He itse ja heidän apuiaisensa eivät -v ielä ole ehtineet oppia pöytätenniksen järjestötyön erikoisuuksia. Lisäksi
tuottavat huoneustovaikeudet ja rahakysymys esteitä. Menee vielä vuosia ennen·kuin
nämä seurat pääsevät toimimaan täydellä
teholla.
Sama asia ehkäisee myöskin uusien piirien
perustamisen. Ei löydy toimitsijoita, jotka
seuratyön ohella ehtisivät myöskin hoitaa
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mahdollisen purm aiheuttamat velvollisuu•
det ja toimia maakunnan tai kaupungin pöytätenniksen :k eräävänä voimana. Valitettavasti paikkakunnan pöytätenniksen kehitys
tästä kärsii mutta johtaja-aineksen kasvatus
vie aina oman aikansa useasti enemmän kuin
pelaajan.
Liiton portaassa on huomattavissa samat
vaikeudet. Liiton toiminta on monipuoUstunut. Kansliatyöt lisääntyvät sen mukaan
kll!ll.• liitto kasvaa ja vaativat vähitellen palkatun henkilökuooan. Eri tehtäviin on erittäin vaikeata löytää sopivia hen•k ilöitä. Pystyviä henkilöitä on kylläkin liitossa mutta he
ovat kiinni seurojen ja piirien tehtävissä.
Näin ollen ovat liiton johtavat henkilöt hyvin usein ylikuormitettuja. He ehkä selviävät rutiinityöstä ja saavat asiat luistamaan.
Mutta suunnitelmatyössä he ovat jäljessä.
Valmennus, organisaatio, matkat, ulkomaan
yhteydet ja edustus, kehityksen viitoittaminen, propaganda, y .m. vaativat tavattomasti
työtä. Liiton taloudellilruen tila on liiton tavattoman kasvun takia käynyt heikoksi eivätkä jäsenmaksurt, sisään:kirjoitusmaksut
y.m. sääntöiset ma;ksut pitkällekään riitä.
Yiksinpä näitten maksujen karhuaminen vaatii työtä. Liitto on yrittänyt saada ratkaisua
toimitsijakysymykselle mutta ol1!11istumatta.
Pelaajat ovat vielä enimmäkseen niin nuoria
ettei heidän joukosta helpolla löydy johtamiseen sopivia henkilöitä, vanhemmat henkilöt eivät kerta kaikkiaan riitä ·k aikkiin
tehtäviin.
Päädymme loppujen ·l opuksi siihen että
liiton kehitys on ollut tavallaan liian nopea.
Organisaatio ei pysty seuraamaan jälkiä.
Lähimpänä päämääränä on siis urheilun taloudeUisen aseman va:kiinnuttaminen ja järjestöhenkilöstön kouluttaminen. Jos taloudelliset vaikeudet järjestyvät selviävät monet liiton probleemat itsestään, jos saamme
vahvan toimitsijakaartin voimme rauhassa
seurata urheilun kehitystä ja s•a amme aikaan
tasaisemman työnjaon. Seurauksena tä8tä
olisi urheilumuodon itsensä elättämiruen ja
sen yhteiskunnallisen ja kasvatuksellise n
merkityksen tunnustaminen.
T. H.
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Budapest-kongressen
Und~r kongressen i samband med VMtävlingarna i Budapest återvaldes till det internationella förbundets (ITTF) president I.
Montagu, England. Den gamla zonindelningen slopades och följande naturliga zoner
uppstod: Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika och Australi'en. Till vicepresident för Europa valdes Corbillon,
Frankrike. Styrelsen består av Ollen, Sverige, Evans, Wales, MacKay, Irland, Kunodi,
österrike, LaJkatos, Ungern, Pruliere, Frankrike, Horn, Rumänien samt en indier på vilken redaktionen ännu ej har namnuppgift.
Sekreterare ~r · Pope, Englarui sa.mt kassör
Wint, England. I rege.Jkommitten invaldes
Tore Brodd, Sverige. Kihlman, Sverige, blev
ordförande för equipment committe (utrustning) samt J-E. Jansson, ·Finland återvaldes.
Vid kongressen beslöts amitagandet av en
ny tidsbegränsningsregel innebärande, att i
en match där ett set brutits av time Iimit
efter 20 minuter, sa.mtliga eventuella följande set skall tidsbegränsas till 10 minuter.
Varje land får tillåta helvitt eller delvis vitt
i tävlingsdräkten,, dock att vid internationella tävlingar sådan dräkt bar~ får bäras
om båda parter godkänner den vita färgen.
Nästa VM går sannoliikt i Wien.
Japan fick rätt att spela med i VM, men
äger dock ej rösträtt vid årskongressen.
Samma rätt har ookså Syd-Vietnam och SydKorea. På grund av motsättningar mellan
öst- och Väst-Tyskland får Tyskland ej tillsvidare ställa upp i VM.
Finland representerades vid kongressen av
dr. Gunnar OUen, Sverige.

J

Miksi ei Mestaruussarja?
Joukkuemestaruuskilpailut suoritetaan kuten tunnettua kertSJkilpailuna nykyisten sääntöjen mukaa.n,. Es,i m. Ruotsissa ratkeaa mestaruus kaksin.kertaisen sarjan perusteella.
Niinpä sarjajako on siellä jo kehitetty huippuunsa, johon meilläkin luonnollisesti olisi
pyrittävä. Koska täydelliseen sarjajakoon
pääsy vie monta vuotta, esitän kysymyksen
eikö jo vähitellen olisi aika lähteä sitä kehittämään. Lukija ehkä ensi ,k uulemalta hymähtää ja pitää ajatusta ennenaikaisena.
Allekirjoittanut myöntää kernaasti, että ajatuksella on kaksi huomattavaa epäkohtaa.
Ensinnäkin pelitaso maaseudulla on huomat( ' tavasti heikompi kuin pääkaupungissa ja toiseksi matkat tulevat melko kalliiksi. Kuitenkin rohkenen olla sitä mieltä, että asiaa
kannattaisi pohtia vakavasti jo nyt. Mestaruussarjan pyöriminen vaikuttaisi _v armasti
myös positiivisesti sanomalehdistön asennoitumiseen pöytätennistä kohtaan.
Sarja pelattaisiin aluksi yksinkertaisena ja
jakaam.tuisivat ottelut koko pelikauden yli.
Ensimmäisena vuonna osallistuisi sarjaan
esim. 8 joukkuetta, joista 3 Helsingistä.
Muut viisi jakaantuisivat eri piireille (Turku,
Tampere, Lahti, Länsi-Uusimaa ja Kot'ka,
johon kai perustetaan piiri ennen syksyn
tuloa).
Maaseuutulaisjou:kkueen käydessä
Helsingissä voisi se ,s uorittaa ainakin ·k aksi
ottelua. Matkustava seura suorittaisi aina
kaikki menot itse ja järjestävä seura saisi
kaikki tulot.
Mestaruussarjan p erustamine n on varmasti
omiaan k ehittämään pelitasoa maan eri kul"-milla ja lisäämään innostusta sel1aisilla paikkakunnilla, joista ei vielä ole Joukkuetta näin
hienoon seuraan. Se, että pääJkaupunlk ilaisjoukkueet vielä ovat verrattain ylivoimaisia,
älköön jarruttako hanketta. Sarjan vireille
pano päinvastoin on omiaan vähentämään
nyt vallitsevaa eroa pelitaidossa. Koska ku1lekin seuralle tulee keskimäärin vain kolme
matkaa vuodessa, ei matkojon •kalleudenkaan
pitäisi olla esteenä.
Aluksi voitaisiin ajatella kah~cn miehen
joukkueita ja ottelut suoritettaisiin Davir.
Cup menetelmän mukaan. Käytettäköön kui-
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tenkin tätä tapaa vain matkakulujen säästön
kannalta katsoen. Muuten allekirjoittanut
kyllä suosittelisi kolmen miehisiä jouikkueita
nykyisen pelijärjestelmän mukaan tai kuten
Ruotsissa, yksi nelinpeli yhdeksän kaksinpelin lisä:ksi. Tämä nelipe.li suoritetaan todenn,äköisesti viidentenä tai kuudentena ottel~na. Otte'1ut keskeytetään kun toinen joukkue on saavuttanut •k uusi voittoa. Viimemainitun ehdotuksen mukaan tasa,pelitkin
ovat mahdollisia. Koska liitto järjestää PMkilpailut syksyllä 1951 ja sillä täUöin on
enemmän kuin tarpeeksi, olisi sarja-ajatus
syytä ehkä toteuttaa jo ensi ,s yksynä. Seuraavana vuonna se kyllä pyörisi jo itsestään
ilman enempiä a!lkuvalmisteluja. Ehkäpii.
ensi numerossa saamme näillä palstoilla lukea liiton kannan tässä asiassa.
Rolf Biese.

Puheenjohtajan vaihto
Ruotsissa
Ruotsin Pöytätennisliiton vuosikokouksessa viime tammikuussa ilmoitti tri Gunnar
Ollen ettei hän enään voi vastaanottaa puheenjohtajan tehtävät.
Gunnar Ollenin merkitys Ruotsin pöytätenniksen kehityksessä on suunnaton. Hän
on ollut alusta alkaen mukana j~ ·h änen johdollaan on ruotsalaisesta liitosta kehittynyt
Ruotsin suurin sisäurheilua harrastava liitto.
Viimeisten tietojen mukaan kuuluu Ruotsin
Pöytätennisliittoon 1.008 seuraa ja yli 30.000
pelaajaa. Ruotsin koI'kea pelitaso, jonka hyvin tunnemme täällä ja tiedämme Euroopan
eri kansainvälisistä kilpailuista, on myös
suureksi osaksi hänen työtään. Hänen käsialaansa on myöskin Ruotsin mainio pöytätennisrkirja, joka antoi salliOisimmeko aloitteen vastaavan suomalaisen kirjan tekoon.
Ollen on monta vuotta osallistunut myös
kansainväliseen työhön ja kuuluu parast'aikaa kansamvälisen liiton hallitukseen. Hän
on Pohjoismaitten Pöytätennisunionin perustajia ja sen edustaja kansainvälisessä liitossa. Hän on myöskin erittäin a nsiok'kaasti
tukenut Suomen pyötätenniksen sen vaikeimpina ..aikoina ja on liiton kultaise n ansiomerkin haltija. Gunnar Ollen valittiin Ruotsin
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Huttunen kolmois'loittaja
Tampereella
Sunnuntaina 5. 3. järjesti PPK Tampereella kansalliset pöytätenniSlkilpailut. Osanottajamäärä kohosi 60, joista 12 A-'luokan pelaajaa, m.m. maaottclumiehet Huttunen ja
Kajetski. Kilpailut tarjosivat tamperelaiselle
pöytätennisyleisölle nähtäväksi pelejä, jollaisia s e ei aikaisemmin ole ollut tilaisuudes-•
sa nähdä.
Kilpailujen pääluokassa selviytyivät loppuotteluun odotetusti MIK: n Huttunen ja BK: n
Kajetski. Loppuottelusta, joka oli !korkeinta
suomalaistasoa, selviytyi Huttunen voittajana erin 21-23, 21-15, 21-18. Kolmannen
palkinnon vei OKU: n nuori tuhattaituri E.
Ellonen lyötyään yllättävän hyvin pelanneen
PPK: n Railon.
Junioriluokassa oli Huttunen aivan omaa
luokkaansa, eikä edes OKU:n Anderzen'illä,
joka oli selviytynyt loppuotteluun ollut hänelle mitään sanomista. Tässäkin luokassa
yllätti Railo pelaamalla itsensä semifinaalin,
mutta hävisi jällen kolmannen palkinnon
"pikkupoika" ElloseHe.
Nelinpelissä oli neljä paria, jotka eroittuivat muista aivan erilleen. Etukäteen pidettiin Suomen mestariparia Bergh & Kajetski"
voittajaehdokkaana, mutta toisin kävi. Finaalissa he saivat myöntää parin Huttunen
& .Amderzen ,p aremmakseen. Ottelussa :kolmannesta palkinnosta löivät Grönholm &
Linden itselleen voiton parista Ellonen &
Tuominen. Naisten luokassa selvisivät loppuotteluun nti Wiberg OKU ja nti Padatsu
LPTK. Voittajaksi selviytyi Lirunavuorelainen Juvuin 2--0. C-luokan loppuottelussa löi
Vuokola Sahrakorven 2-1. Kolmannen palkinnon vei LPTK: n Töyrylä voitettuaan
PPK: n Kolhon. - AS.

Pöytätennisliiton :kurunåapuheenjohtajaksi ja
hallituksen jäseneksi eliniäkseen.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin toimittaja Tore Brodd, joka vuodesta 1939 lähtien
on kuulunut Ruotsin pöytätennisjohtoon.
Hän kuuluu ka'llSainvälisen liiton sääntöjä
valvovaan komiteaan.
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Tampereen Piirin joukkuemestarit. YIIJr/v/ssll vas.:
S. Kolho (huoltaja), P. Myllylll, A. Sahrakorpi ja
alarivissli vas. V. Hakala Ja M. Railo

Heteka I vaon Pinnacle-pokalen
Finlands bordtennisförbund arrangerade
under veckoskiftet årets sedvanliga firmabordtennistävlingar
om
Pinnaclepokalen.
Medica fö:ravarade pokalen, om vi.lken man
nu tävlade för tredje gången, men årets
favorit Heteka visade sin klass genom att
lägga beslag på trofen. FirmaniS andra lag,
Heteka deltog med 11, tog silvret före Aga I
·
och Finpap I.
Sammanlagt 47 firmor hade anmält laf
och .sammanlagda lagantalet. steg till 129.
Endast tre lag gav w.o. i första omgången,
varför arrangörerna hade ett hårt jobb att
få allt att löpa. Man spelade på 8 ·b ord, men
först sent på söndags-kvällen kunrle segrarna
koras. I de två första omgångarna inträffade inte några större sensationer. De flesta
matcherna slutade 3-0, endast i 17 fall slutade matchen 3-2. Till kvartsfinalerna 1kvalificerade sig på Övre planhalvain Heteka I,
Strömberg I, den senare efter 3-2-Beger
över Autoteollisuus, Fenno II som slog Asko
II med 3-2 i en hård kamp, och Finpap I

(
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samt på nedre planhaJvan Aga I, Soteva I.
HKF och Heteka Il. Heteka I och Finpap I
gick klart vidare till semifinal, Aga I slog
Soteva I med 3-1 och med samma s,ifror
lyokades Heteka II klara av HKF, trots att
fru G. v. Hertzen i HKF gjorde en strålande
insats. I den första semifinaJen må.ste Heteka I erkänna sig besegrat i dubbelmatchen
mot Finpap I, men singlarna bärgades och
segern blev 3-1. Den andra semifinalen
blev hård. Lundström gav Aga I ,l edningen,
Saarinen, Heteka utjämna.de, dubbeln togs
även av Aga, men i den avgörande singeln
vann Vehkamo, Heteka över Pönniö, Aga
med 2-0.
Finaluppgörelsen mellan de båda Hetekalagen blev sevärd. Heteka II tog ledningen
~enom Vehkamo, men vid det stannade även
lagets poängskörd. Trots jämna matcher var
Heteka I klart bättre och hemförde den slutliga segern med 3-1. Aga I hade inte stort
besvär med att ta tredje priset, endast Dettman lyckades på Pönniö.
Re.mltat:
Semifinaler: Heteka I-Finpap I 3-1, Heteka II-Aga I 3-2.
Final: Heteka !-Heteka II 3-1 (Vehkamo, Heteka Il-Simuia, Heteka I 21-16, 1'('
-21, 21-19; Lehikoinen, !-Saarinen, II 22
-20, 14-21, 21-13. Dubbeln: I-II 23-21,
21-10; Simula-Saari!Ilen 21-13, 18-21, 21
-19). m p: Aga I-Finpap I 3-1.

B. Kajetski \Joitti Kotkassa
Kotkan Verkkopalloseura, joka on ottanut
ohjelmaansa myös pöytätenniksen, järjesti
viime sunnuntaina Kotkassa näkemisen ar( . voiset pöytätenniksen propagandaJdlpailut
kansallisina yhteistoiminta:kilpailuina. Suomen Pöytätennisliiton edustajana oli tunnettu maaott:elumies ja Suomen Mestari Rolf
Biese ja muina suomalaisen pöytätenniksen
kärkipään edustajina monivuotinen mestari
Ake Grönholm, tämän vuoden . nelinpelin ja
sekanelinpelin mestari Berndt Kajetski se:kä
C-E. Grönholm, jotka .kaikki osallistuivat
kilpailuihin yleisessä luokassa. KiLpai:lut sujuivat ensikertaisten järjestämiksi hyvin ja
yleisö, jota oli n. 150, sai nähdä todella hyvää pöytätennistä ,s ekä paik~listen nuorten

pelaajien sin:nikästä yrittämistä. Helsin,ki•
Jäiset olivat tietysti omaa luokkaansa, mutta
ilonaihetta antoivat myös järjestävän seu:ran
lupaavaa Veikko Mettinen, Lahden Pöytätennisseuran Olavi Ahti, Myllykosken Pöytätenni.sseuran Kalle Kiirununen ja Toukolan
Olavi Nikki. Kotkan Kirin R. Koponen ja
T. Friberg eivät tällä kertaa saaneet "pitävää otetta palkinnoista", vaan lipsahtivat
neljänsiksi. Otteluista maimittakoon seuraavat:
Yl.luokassa B. Kajetski--C-E. Grönholm
18-21, 21-17, 21-14, Biese-Mettinen 18
-21, 21-6, 21-13, loppuottelu KajetskiBiese 21-14, 11-21, 21-15 ja ottelu 3. si•
jasta A: Grönholm-R. Koponen 19-21, 21
-13, 21-12. Sijoitus siis: 1) B. Kajet.ski,
BK, 2) R. Biese, BK, 3) A. Grönholm, BK, 4)
R. Koponen, Kiri.
0-luokka: loppuottelu -Olavi Ahti-Olavi
Nikki 21-8, 21-19 ja ottelu 3. sijasta Kalle
Kinnu®n-Unto Kojonen 21-14, 21-10.
Sijoitus: 1) 0. Ahti, Lahden Ft.S, 2) 0.
Nikki, ToU'kola, 3) K. Kinnunen, Myllykosken
Pt.S., 4) U. Kojonen, Toukola.
Juniorit: loppuottelut C-E. Grönholm-V.
Mettinen 21-13, 21-18, ja ottelu 3. sijasta
K. Kinnun~T. Friberg 21-10, 23-21.
Sijoitus: 1) C-E. Grönholm, BK, 2) V. Mettinen, KVS, 3) K. Kinnunen, MPt.S., 4) T.
·
Friberg, Kiri.
Nelinpelissä tuli ensimmäiseksi pari Kajetski-C-E. Grönholm voitettuaan parin
Biese-A. Grönholm hyvässä ottelussa 2118, 1~21, 21-14. Muilla ipareilla ei ollut
mitään mahdollisuuksia sijoituksiin nähden.
Ennen viimeistä loppuottelua käytti R.
Biese puheenvuoron SPTL:n edustajana lausuen ilonsa siitä, että Kotka ja sen ympäristö ovat astuneet kilpailumielessä maan
pöytätennmkaartiin, toivottaen jatkuvaa me,n estystä. Samalla hän muutamalla sanalla
esitti vaikutelmiaan paikallisten pelaajien
suorituksista antaen viitteitä oikea,sta harjoittelusta ja pelitaktiikan 1kehittämisestä.
Kotkalaiset pöytätenniksen harrastajat ottivat kaiken näkemänsä ja kuulemansa varmasti "onkeen.sa", mutta kohottavat samalla
vetoavan pyynnön tyhjinä seisovien huoneANTAKAA MEILLE
tilojen haltijoille:
HARJOITUSTILOJA ja HARJOITUSMAH·
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