Pöytätenniksen SM-sarjan avaus Tampereella 6.10.2018
Pöytätenniksen SM-sarja startattiin perinteiseen malliin Tampereella. Vuoreksen koulun salissa
pelattiin samaan aikaan myös 1-divisioonan turnaus. Sarjassa ennakkoon kärkeen ennustetut
joukkueet pitivät pintansa avauskierroksella kun OPT-86, PT 75, TIP-70 ja PT Espoo hoitivat
itselleen voitot otteluistaan. TuKa ja PT Tapiola onnistuivat kartuttamaan pistetiliään yhdellä
sarjapisteellä KoKa:n ja PT Vantaan jäädessä nollille.
1. kierros:
PT 75 – KoKa 5-2
PT Espoo – PT Tapiola 4-3
OPT-86 – TuKa 5-1
TIP-70 – PT Vantaa
2. kierros
PT Tapiola – PT 75 1-5
KoKa – PT Espoo 1-5
PT Vantaa – OPT-86 0-5
TuKa – TIP-70 3-4
3. kierros
PT 75 – TuKa 5-2
PT Espoo – PT Vantaa 5-0
OPT-86 – KoKa 5-0
TIP-70 – PT Tapiola
Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:
KoKa (Tero Naumi)
Pelipaikka oli hyvä ja olosuhteet muutenkin SM-sarjakierroksen arvoiset. KoKan tavoite
ensimmäiseen turnaukseen oli napata pisteitä ainakin PT-75:ltä ja PT Espoolta, mutta siinä ei ihan
onnistuttu. Lähimpänä se oli tamperelaisia vastaan, mutta siitäkin ottelusta tuloksena oli pyöreä
nolla. Joukkueen pelillinen ilme oli kuitenkin lupaava, monta tasaista peliä, joista niukkoja
tappioita. Turkuun jäi siis tavoiteltavaa, pisteitä on saatava, jotta säilyminen sarjassa on mahdollista.
TIP-70 (Samuli Soine)
Hyvä turnaus Tipiltä, vaikka pisteellä jäätiinkin täydestä pistepotista. Kaikki joukkueemme pelaajat
ovat hyvässä kunnossa ja tästä on hyvä jatkaa kohti Turun turnausta, jossa vastus kovenee.
Järjestelyt toimivat hyvin, mutta laarit olisivat saaneet olla isommat.
PT Vantaa (Esa Miettinen)
Vastassa oli neljästä sarjan kovimmasta joukkueesta kolme. Yhtään sarjapistettä emme saaneet. Se
ei ollut suuri yllätys. Mutta ainakin joukkueen pelaajien mielestä yllätys oli se, että yhtään
kaksinpelivoittoa emme saavuttaneet. Jokainen tiukka ottelu pyörähti tällä kertaa vastustajalle.
Tampereen olosuhteita emme syytä. Seuraavassa turnauksessa Turussa pistetili aukeaa.

TuKa (Jouko Manni)
Pelaajat kommentoivat, että lattia oli liukas, mutta sille emme voine mitään yleensäkään ja
kaikillehan se oli liukas. Me voimme aloittaa Turun turnaus mihin aikaan parhaaksi nähdään.
Pelitilojen koko Alfa-centerissä saattaa olla hieman pienempi kuin Ruskeasuolla, mutta jokaisella
pöydällä on oma alueensa. Meidän kierroksella pelipallona on siis JOOLA PRIME 40+
PT 75 (Miikka O'Connor)
Kotikierros oli järjestelyjen ja pelien osalta oikein onnistunut. Patrik Rissanen teki hyvän debyytin
PT 75:n paidassa ja joukkue lähtee Turkuun luonnollisesti tavoittelemaan pelkkiä voittoja.
PT Espoo (Toni Soine)
Kahdeksan pistettä sarjataulukkoon, joten hyvä suoritus kauden avaukseen. Jokainen meistä nappasi
hyviä yksittäisiä voittoja. Joulukuun kierros tullee olemaan kuitenkin hankalampi. Järjestelyt
toimivat totuttuun tapaan hyvin, mutta toki divaripeleihin pelitila jäi "melko" pieneksi.
PT Tapiolan ja OPT-86:n kommentit tulossa myöhemmin.
Sarjataulukko avausturnauksen jälkeen:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10:

Sarjan kaikki tilastot: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20
Kausi jatkuu lauantaina 1.12.2018 Turussa Alfa-keskuksessa TuKa:n isännöimänä.

