
Pöytätenniksen SM-sarjan avaus Tampereella 17.9.2016

Turnauksen isäntäjoukkue ja SM-sarjan ennakkosuosikki PT 75 osoitti olevansa hyvässä 
syysvireessä voittamalla kaikki kolme otteluaan täyden pistepotin arvoisesti SM-sarjan 
avausturnauksessa. Wega menetti yhden sarjapisteen LPTS:lle mutta voitti kaksi muuta otteluaan 
täysin sarjapistein. Turnauksen yllätyksistä vastasi OPT-86 voittamalla sekä viime kauden mestari 
PT Espoon että nelosen TIP-70:n. Myös TuKa onnistui voittamaan PT Espoon jonka kausi alkoi 
nihkeästi. Sarjatulokkaista LPTS nappasi yhden sarjapisteen ja KoKa jäi vielä pisteittä. Kautta 
jatketaan lauantaina 15.10.2016 Koskella.

1. kierros:
Wega – KoKa 5-1
PT Espoo – OPT-86 3-4
TIP-70 – TuKa 5-2
PT 75 – LPTS 5-2

2. kierros
OPT-86 – TIP-70 4-3
TuKa – PT Espoo 4-3
LPTS – Wega 3-4
KoKa – PT 75 2-5

3. kierros
PT 75 – TuKa 5-0
Wega – OPT-86 5-1
PT Espoo – KoKa 5-2
TIP-70 – LPTS 4-3

Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:

Wega (Terho Pitkänen):

Sarja tulee olemaan erittäin tasainen ja mielenkiintoinen! Nyt sarjassa on ehkä ennätystasaisia 
joukkueita sekä otteluita! Oman joukkueen pelit menivät erittäin hyvin ja uudet pelaajat osoittivat 
olevansa pelimiehiä sekä erittäin mukavia kavereita! Negatiivista oli vain ja ainoastaan katsojien 
puuttuminen salista! Mutta iso kiitos PT 75 järjestäjille kahvitarjoilusta! Seuraavaan kierrokseen 
hyvillä mielin, mutta ehkä emme saa parasta joukkuetta kasaan, mutta niillä pelataan jotka mukaan 
saadaan!

TuKa (Roope Kantola):

Pelit menivät melko hyvin. Joukkue oli vielä kesäkunnossa, joten voitto PT Espoosta tuli 
positiivisena yllätyksenä. Kaksi pistettä päivästä on hyvä tulos joukkueelle. Joukkueessa oli hyvä 
positiivinen fiilis päivän aikana ja tulos vastasi tavoitteita, joten ei valitettavaa. Seuraavaan 
turnaukseen jokaisen pelaajan peli varmasti paranee, joten hyvillä mielin lähdemme haastamaan 
kaikkia joukkueita.



LPTS (Risto Pitkänen):

Pelit sujuivat hyvin, mutta tasaiset ottelut kääntyivät tällä kertaa vastustajalle. Tuli turhan monta 
viidennen erän jatkopallotappiota, mutta ehkä ensi kerralla. Sarja näyttää tällä kaudella erittäin 
korkeatasoiselta ja tasaiselta. Mukana on hyviä uusia ulkomaalaispelaajia ja nuoremmat 
suomalaispelaajat ovat menneet eteenpäin. Paljon hienoja otteluja on edessäpäin. Oman, 
veteraanipitoisen joukkueemme kuopus, 47-vuotias Igor Egorov oli positiivinen yllätys. Hän lopetti 
pelaamisen kokonaan vuonna 1998 pelattuaan sitä ennen Espanjassa ammattilaisena  kuusi vuotta. 
Hän aloitti pelaamisen pikkuhiljaa uudelleen vasta viime keväänä. Ja 18 vuoden totaalisen tauon 
jälkeen heti ensimmäisissä kisaotteluissaan pystyi haastamaan sarjan kärkipelaajia. Igorilla on 
potentiaalia kehittyä kauden edetessä nuorten pelaajien tapaan. Täytyy hattua nostaa 
pietarilaiskolmikollemme. He pitävät pöytätenniksen pelaamisesta niin paljon, että tulevat täysin 
omakustanteisesti turnauksiin. Sen lisäksi he sponsoroivat koko joukkueellemme verryttelypuvut ja 
peliasut. Ja myös pelillisesti he ansaitsevat paikkansa SM-sarjassa. Uskon, että 
ulkomaalaispelaajilla täydennetty hyvätasoinen SM-sarja vie myös nuorten huippupelaajiemme 
kehitystä nopeammin eteenpäin.

PT 75 (Mika Tuomola):

Pelit sujuivat joukkueena 100%. SM-sarjan taso on suomalaisittain todella kova ja laaja tällä 
hetkellä. Yhtään heittopussijoukkuetta ei ole mukana. Äkkiseltään mitään negatiivista ei tule 
mieleen. Seuraavaan turnaukseen lähdetään samalla 9 pisteen tavoitteella.

OPT-86 (Tuomas Perkkiö):

Pelit menivät hyvin. Kaksi voittoa on hyvä saldo ja uutena kehiin hypännyt Pedram pelasi hyvin. 
Tasainen ja tasokas sarja. Hienoja ja tasokkaita pelejä paljon. Jatkossa lähdetään tavoittelemaan 
voittoja jokaisesta pelistä.

PT Espoo (Toni Soine):

Pelit sujuivat heikohkosti, ja jokaiselle jäi parannettaa seuraaviin turnauksiin. Kahdessa ekassa 
pelissä 3-4 tappiot, mutta onneksi viimeisessä pelissä KoKaa vastaan saimme taisteltua täyden 
pistepotin. Todella tasaisen sarjan seuraavaan turnaukseen täytyy parantaa paljon, jotta 
lopputurnauspaikka on edelleen mahdollinen. Tampereella järjestelyt toimivat kaikilta osin hyvin.

KoKa (Jouni Flemming):

Pojat pelasivat hyvän turnauksen vaikka pinnat jäivätkin saamatta. Hyvä pelipaikka ja järjestelyt 
toimivat. Fiilis hallissa mainio. Keskikäytävä olisi ollut hyvä, jotta valmentajat olisivat päässeet 
myös antamaan ohjeita keskipöydälle. Positiivisin mielin kohti Kosken turnausta.

TIP-70 (Aleksi Mustonen):

TIP-70 on tyytyväinen kuuteen sarjapisteeseen avauspeleistä. Positiivista hyvä pellihalli. 
Negatiivista kahvion puute. Seuraavaan turnaukseen TIP lähtee haravoimaan pisteet kotiin! Sarja 
vaikuttaa tasaiselta, playoff-paikoista käydään varmasti kovaa taistoa.

Sarjataulukko ja henkilökohtaiset ottelusuhteet tulossa tähän juttuun vielä myöhemmin.
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