
Lehdistötiedote: Olahin tähtäin jo Tokiossa
 
Urheilukansan tietoisuuteen Riossa iskenyt pöytätennispelaaja Benedek "Pentti" Olah on 
parhaillaan Suomessa hoidattamassa edelleen vaivaavaa jalkaansa. Jalan ohella miehen ajatukset 
olivat jo tulevissa peleissä. Ihan huono ei jalankaan kunto ole, sillä ohjelmaan kuului jo tiistai-iltana
kova harjoitus Helsingin Ruskeasuolla.
 
- Lyhyellä tähtäimellä tavoitteena on mitali Budapestin "kotikentän" EM-kilpailuista lokakuussa. 
Isommassa kuvassa on selvää, että Rion kokemusten innoittamana tulen panostamaan ihan 
täysillä Tokion olympiakisoihin 2020. Pöytätennis on Japanissa varmasti vielä paljon isompi juttu 
kuin  Brasiliassa.
 
Syyskuun maailmanlistalla Olahin sijoitus on 66., joten puheet EM-mitalista eivät ole aivan tuulesta
temmattuja. Sekanelinpelissä suomalainen saa rinnalleen Unkarin Georgina Potan, joka kuuluu 
maanosan ehdottomiin kärkinaisiin. Jos yhteispeli toimii, mitaliodotukset eivät tunnu ollenkaan 
mahdottomilta. 
 
Juuri ennen Rion pelejä Olah sai vasemman jalan jalkateräänsä hermovaivan eli ns. Mortonin 
oireyhtymän. Jalkaortopedi Oliver Michelsson on hoitanut vaivaa ja juuri tällä hetkellä tilanne 
tuntuu taas hyvältä. 
 
- Jalan ehdoilla on menty eikä harjoittelu ole toteutunut aivan parhaalla mahdollisella tavalla. 
Viime perjantain hoitojen jälkeen tilanne tuntuu taas paremmalta.
 
Pöytätennisliitolla on edessä kiireinen syksy, sillä henkilökohtaisten EM-kilpailuiden lisäksi Suomen
miesten ja naisten joukkueet osallistuvat uudistettuun joukkueiden EM-karsintaan. EM-
karsintajärjestelyiden lisäksi 8.-11.12 järjestetään Lohjan Kisakalliossa kansainvälinen ”Finlandia 
Open -turnaus”. EM-karsinnat ovat vaatineet erityisponnisteluja sekä liitolta että Helsingin 
kaupungilta. Niiden ansiosta Ruskeasuon halliin saadaan syksyn aikana kansainväliset standardit 
täyttävä matto.
 
EM-karsinnoissa on mukana 30 maata, jotka on jaettu kymmeneen kolmen maan lohkoon. 
Lohkovoittajat pääsevät seuraavien EM-kilpailuiden ylimpään divisioonaan pelaamaan Euroopan 
mestaruudesta. Lohkovoittajien lisäksi kisoihin selviytyy myös viisi lohkokakkosta.  Suomen 
miesten kanssa samassa lohkossa pelaavat kovat pöytätennismaat Ranska ja Italia. Ensimmäisenä 
Suomi kohtaa vierasottelussa Ranskan tiistaina 27.9. Italia tulee Suomen vieraaksi 22.11 ja Ranska 
13.12. Vieraspeli Italiaa vastaan on vuorossa keväällä. 
 



Naisten vastustajat EM-karsinnoissa ovat Ukraina ja Kroatia. Ukraina on saanut Euroopan 
Pöytätennisliitolta erikoisluvan pelata kaikki ottelunsa vierasotteluina, joten naiset kohtaavat 
Ukrainan kotikentällään Helsingissä kahdesti peräkkäisinä päivinä 27.9 ja 28.9. Kroatia tulee 
Suomen vastustajaksi 22.11.
 
Jo 27. kerran järjestettävä Finlandia Open on saanut viime vuosina laajaa kannatusta eri maiden 
osallistujilta erityisesti hieman valtavirrasta poikkeavan kilpailusysteemin ansiosta. Käytössä on 
pelitapa, joka takaa kaikille osallistujille useampia pelejä ja samalla miesten ja naisten luokkien 
kaikki sijat pystytään ratkomaan. Takavuosista poiketen turnauksessa ei nähdä aivan maailman 
kärkipelaajia vaan maat lähettävät turnaukseen tulevaisuuden tähtiä. Viime vuonna osallistujia oli 
yli 30 maasta ja viidestä maanosasta.
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