SM-pöytätenniksen runkosarja puoliväliinsä
Pöytätenniksen SM-sarjaa on nyt pelattu kahden turnauksen ja kuuden kierroksen verran. Sarja on
ollut lähes odotetun kaltainen. Kärjessä PT 75, Wega ja PT Espoo taistelevat runkosarjan voitosta.
Keskikastissa on tasaista, neljännestä playoffs paikasta käytäneen loppuun asti tiukka taistelu.
Häntäpäässä TuKa:lta odotetaan ryhtiliikettä ja sarjapisteitä tästä turnauksesta jotta toiveita
putoamisen välttämisestä voidaan pitää elossa. Kolmas turnaus pelataan Suomen pingismekassa
”Rusalla” eli Helsingin Ruskeasuolla. Ensimmäisellä kierroksella nähdään kärkikamppailu eli
Wegan ja PT 75:n kohtaaminen. Turnauksessa kannattaa myös seurata nuoren KoKa:n joukkueen
esityksiä, kantaako viime turnauksessa koettu hurmio myös tässä turnauksessa sarjapisteisiin?
Haaste ainakin on kova, vastassa on kokenut LPTS sekä sarjakärjet Wega ja PT 75. Turnauksen
pelialusta on vielä pari päivää ennen turnausta avoinna. Rusalle asennettava kansainväliset kriteerit
täyttävä muovimatto on jo saapunut maahan ja asennusaikataulu on Helsingin kaupungin
työntekijöistä kiinni. Turnauksessa kokeillaan ensimmäistä kertaa lounastaukoa keskellä päivää.
Tavoite on taata pelaajille paras mahdollinen energia myös päivän viimeiseen kierrokseen. Kolmen
kierroksen pelaaminen putkeen on kova ja kuluttava taakka myös hyvässä kunnossa oleville
pöytätennispelaajille.
Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta, mahdollisesta alustan muutoksesta, turnauksen
keskeyttävästä lounastauosta ja miehistö turnaukseen:
PT 75 (Mika Tuomola)
Pelaajat: Pasi Valasti, Otto Tennilä, Miikka O'Connor ja Mika Tuomola
Pistetavoite: 9 pistettä
Alustasta: Loistavaa jos tulee uusi matto
Lounastauko: Potentiaalisen yleisön saaminen hankaloituu, koska turnausaika venähtää. Pelaajille ei
liene hirveästi merkitystä. Hyvällä välitankkauksella on pärjännyt aiemmin mainiosti!
Wega (Terho Pitkänen)
Pelaajat: Ingemar Peter, Tomas Kopanyi, Aki Kontala ja Rivo Saaremäe
Pistetavoite: Otetaan kaikki mitä saadaan!
Alustasta: Rusan tuleva matto on raskaampi pelata ja pallon liike hitaampaa kuin ennen!
Lounastauko: Ruokatauko pelaajille ja huoltajille tervetullut kokeilu, mutta katsojille ehkä ei?
OPT-86 (Tuomas Perkkiö)
Pelaajat: Vladimir Bril, Peiman Moradabbasi, Pedram Moradabbasi ja Tuomas Perkkiö
Pistetavoite: 6 pistettä
Alustasta: Odotetaan innolla miltä uusi lattia tuntuu
Lounastauko: Periaatteena hyvä. Kokeilemalla selviää sitten onko jotain negatiivistakin.
KoKa (Tero Naumi)
Pelaajat: Riku Autio, Veikka Flemming ja Alex Naumi
Pistetavoite: Jokaiseen matsiin lähdetään metsästämään pisteitä.
Alustasta: Loistava parannus Rusan melko liukkaaseen lattiaan
Lounastauko: Positiivista kuvittelisi olevan päivän viimeisten pelien parempi taso ja onhan se
urheilullisestikin hyvä ratkaisu. Negatiivista ehkä pelipäivän piteneminen, tosin sekään ei ole
mikään iso juttu. Yleisönkin on jossain välissä syötävä.

LPTS (Risto Pitkänen)
Pelaajat: Aleksandr Savelev, Sergej Manturov, Igor Egorov ja Ari-Matti Koskinen
Pistetavoite: 4 pistettä
Alustasta: Kumi/muovialusta muuttanee Rusan nykyistä hitaammaksi pelipaikaksi. Alustamuutos
on positiivinen asia, koska vastaavaa pelialustaa käytetään usein kv. kisoissa.
Lounastauko: Pelaajien kannalta OK, mutta ehkä harvalukuiset katsojat eivät kisapäivää pitkittävää
välitaukoa kannata.
TIP-70 (Jarmo Siekkinen)
Pelaajat: Samuli Soine, Tom Lundström, Aleksi Mustonen ja Lauri Laane
Pistetavoite: Tavoitteena saada pisteitä niin että mahdollisuus neljän joukkoon säilyy
Alustasta: Tulossa oleva kumimatto lienee kansainvälisissä kilpailuissa käytettävää mallia, kelpaa
siis varmasti myös meille.
Lounastauko: Tätä kannattaa kokeilla. Turnaus on kaikille pelaajille rankka. Hyödyt on ilmeiset,
haitat nähdään kokeilun jälkeen.
TuKa (Roope Kantola)
Pelaajat: Aleksei Nikonorov, Sergei Danilov ja vähintään yksi R. Kantola
Pistetavoite: Varsinaista pistetavoitetta ei ole, nyt yritämme vain voittaa jokaisen ottelun
Alustasta: Matto on ehdoton parannus Rusan pelioloihin
Lounastauko: On ihan hyvä idea. En ole varma onko välttämätön pelaajien kannalta, mutta
tuomareilla ja muilla henkilöillä varmasti nälkä tuntuu pitkän päivän aikana.
PT Espoo (Toni Soine)
Pelaajat: Toni Soine, Pauli Hietikko ja Jani Jormanainen
Pistetavoite: Voitot kaikista peleistä
Alustasta: Ei kommenttia
Lounastauko: Hyvä kokeilu ainakin pelaajien kannalta.
Pöytätenniksen SM-sarjan turnaus 3/5 Helsingin Ruskeasuon pöytätennishallissa, Ratsastie 10.
Turnauksen ohjelma:
7.kierros klo 10.00 – 12.00
PT Espoo – TIP-70, Wega – PT 75, OPT-86 – TuKa, KoKa – LPTS
8.kierros klo 13.30 – 15.30
OPT-86 – PT Espoo, KoKa – Wega, TuKa – TIP-70, LPTS – PT 75
9.kierros klo 15.30 – 17.30
PT Espoo – TuKa, Wega – LPTS, TIP-70 – OPT-86, PT 75 - KoKa
Tervetuloa seuraamaan otteluita, ei pääsymaksua!

Sarjataulukko ennen turnausta:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10 ennen turnausta:

Lisätilastot: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20

