Pöytätenniksen SM-sarjan avaus Tampereella 14.10.2017
Pöytätenniksen SM-sarja startattiin perinteiseen malliin Tampereella. Isäntäjoukkue näytti kaapin
paikan vastustajilleen nappaamalla täyden pistepotin kaikista otteluistaan ja kaappasi sarjan
piikkipaikan itselleen. OPT-86 aloitti kautensa myös vahvasti saalistamalla kahdeksan sarjapistettä
yhdeksästä mahdollisesta. Häntäpäässä sarjatulokas OPT-Vana aloitti pirteästi nappaamalla kärkeen
veikatulta TIP-70:ltä yhden sarjapisteen. Avausturnauksen selvitti tappioitta kolmikko Vladimir Bril
(OPT-86), Miikka O'Connor (PT 75) ja Toni Soine (PT Espoo). Ilman voittoja jäi vain kolme
pelaajaa, tämä alleviivaa sarjan tasaisuutta tällä kaudella.
1. kierros:
PT 75 – Wega 5-2
PT Espoo – LPTS 5-0
TIP-70 – KoKa 4-3
OPT-86 – OPT-Vana 5-0
2. kierros
LPTS – PT 75 1-5
Wega – PT Espoo 4-3
OPT-Vana – TIP-70 3-4
KoKa – OPT-86 3-4
3. kierros
PT 75 – KoKa 5-0
PT Espoo – OPT-Vana 5-2
TIP-70 – Wega 5-2
OPT-86 – LPTS 5-2
Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:
LPTS (Rita Lahtinen)
Kokonaisuutena sarja-avaus sujui Lahtelaisilta hieman mollivoittoisesti eli jäimme pisteittä. Nuoret
pelaajat avasivat kuitenkin mainiosti mestaruussarjakautensa ja sekä Hattunen että Rissanen
osoittivat ennakkoluulottomalla pelillään, että loppukaudesta he molemmat ovat kovia vastuksia
kenelle tahansa. Kokeneemmat Koskinen ja Lahtinen vielä hakevat parasta teräänsä. LPTS kohtasi
ensin PT-Espoon. PT-Espoo voitti 5 - 0. Sami Hattunen pelasi kaksi tiukkaa viisieräistä häviten
kuitenkin molemmat ottelunsa. Rissanen debytoi LPTS:n paidassa saaden yhden erän Soineelta.
Kolmantena pelasi kokenut Ari-Matti Koskinen. Toisessa ottelussa LPTS kohtasi PT-75:n. Rissanen
voitti Tuomolan ja pelasi tiukan ottelun Otto Tennilän kanssa. Tuomola voitti Hattusen ja Jorma
Lahtinen hävisi Tennilälle ja O´Connorille. Koko ottelu 5 -1 PT-75:lle. Kolmannessa ottelussa
LPTS kohtasi OPT-86:n ykkösjoukkueen. Ottelu päättyi Oululaisille 5 - 2. Lahtelaisten
kavennuksista vastasivat Jorma Lahtinen voitolla Peiman Moradappasista tiukasti 3 - 2 ja Patrik
Rissanen Pedram Moradappasista 3 - 0. Nelinpeli meni Oululaisille 3 - 1 ja näin koko ottelu
Oululaisille 5 – 2.

PT 75 (Mika Tuomola)
Sarja vaikuttaa jälleen melko tasaiselta ja yksittäiset joukkueottelut voivat kääntyä kummalle vain.
Positiivinen yllätys oli OPT-Vana ja varsinkin Burkova, myös Sorvisto esiintyi edukseen. Taso
vaikutti hieman pudonneen viime vuodesta vai oliko vaan tunne? PT 75 oli odotetun vahva Miikka
O’Connorin johdolla joka selvisi puhtaalla pelillä ensimmäisestä turnauksesta.
OPT-86 (Tuomas Perkkiö)
Vain viisi henkilökohtaista häviötä mahtui päivään, joten tyytyväinen täytyy olla. Kolme
otteluvoittoa ja kaksi tärkeää nelinpelivoittoa. Pelipaikka eli Vuoreksen koulun sali oli juuri niin
hyvä, kun muisteltiinkin kahden vuoden takaa. Käytännössä paras mahdollinen olosuhde pelata
pingistä. Valot, pelitilat, pöydät, akustiikka jne. Uusittuja palloja oli uskomattoman vähän. Koko
päivään mahtui vain kourallinen yhteensä meidän peleissä. Sarjaa piristää deffu ja naispelaaja
tuoden erilaista pelityyliä pöytään.
Lisää kommentteja kapteeneilta tulossa päivän mittaan.

Sarjataulukko avausturnauksen jälkeen:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10:

Sarjan kaikki tilastot: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20
Kausi jatkuu lauantaina 11.11.2017 Koski TL:ssä.

