Pöytätenniksen SM-sarjan turnaus Oulussa 20.1.2019
Pöytätenniksen SM-sarjan kauden 2018/2019 kolmas turnaus pelattiin Oulussa Kastellin
monitoimitalon C-salissa. PT 75 varmisteli asemiaan sarjan kärjessä voittamalla kaikki ottelunsa,
päivän päätöskierroksella PT Tapiola tosin nipisti tamperelaisilta yhden sarjapisteen. Sarjan toisena
jatkaa OPT-86, joka kukisti tasapisteissä ennen turnausta oululaisten kanssa olleen TIP-70:n ja
TuKa:n kahden pisteen voitoilla ja otti täydet kolme sarjapistettä PT Vantaalta. Keskikastissa TuKa
teki turnauksessa hypyn sarjataulukossa voittamalla PT Vantaan ja hieman yllättäen myös TIP-70:n
kolmen pisteen arvoisesti. Kierroksen ykköspelaaja oli ”kotisalissaan” pelannut Vladimir Bril joka
voitti kaikki kaksinpelinsä ja myös nelinpelit. PT 75:n Otto Tennilä puolestaan taipui vain yhteen
tappioon Oulun paukkupakkasessa, joka ei onneksi peliolosuhteisiin sisätiloissa vaikuttanut.
Taistelu playoffs paikoista sekä suoran säilyjän paikasta tulee olemaan viimeisen kahden turnauksen
aikana kiivasta. PT Vantaa on jo yhdeksän pisteen päässä säilymisestä joten tarvittaisiin jo
suoranainen ihme jos tuolta takamatkalta noustaan vielä sarjapaikan säilyttämiseen asti.
7. kierros:
PT 75 – PT Espoo 5-2
OPT-86 – TIP-70 4-3
KoKa – PT Tapiola 5-0
TuKa – PT Vantaa 5-2
8. kierros
PT Vantaa – TIP-70 1-5
TuKa – OPT-86 3-4
PT Tapiola – PT Espoo 3-4
KoKa – PT 75 2-5
9. kierros
PT 75 – PT Tapiola 4-3
PT Espoo – KoKa 4-3
OPT-86 – PT Vantaa 5-1
TIP-70 – TuKa 2-5

Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:
PT 75 (Miikka O'Connor)
Pistetavoitteeseen päästiin ja runkosarjan voitto on jo käytännössä saletti. Vaikka Oulun kierros oli
joukkueelle jälleen kerran tappioton, mahtui mukaan myös muutamia pettymyksiä. Pate aloitti
Espoota vastaan erätappioitta, mutta käytti ensinmäiseen joukkuematsiin kaiken puhtinsa sillä muita
voittoja ei päivän aikana näkynyt. Miikan peli oli erittäin ailahtelevaa eikä kunnolla syttynyt
missään vaiheessa. Otto kuitenkin hoiti voittoja kotiin ja näytti tuttuun tapaan ripeätä jalkatyötä ja
mahtavaa tsemppiä. Oulu hoiti järjestelyt mainiosti, mutta pelihalli ei ollut meidän joukkueen
suosiossa.
TuKa (Roope Kantola)
Pelasimme tuloksellisesti yläkanttiin sunnuntaina. Erityisesti kolme pistettä Tipistä tulivat
mukavana yllätyksenä. Kaikki pelaajamme ottivat hyviä voittoja ja pelejä päivän aikana.
Turnaus oli järjestetty sujuvasti. Yhden pöydän verkko oli sen verran rikki, ettei sitä saanut oikealle
korkeudelle ja kireälle samaan aikaan ja ilmastointi loi pingikselle mahdollisesti haitallisia
ilmavirtoja. Nämä asiat eivät kuitenkaan estäneet hyvien otteluiden pelaamista. Järjestäjän tarjoama
kahvipöytä oli hieno lisä pelipaikalle.
PT Vantaa (Esa Miettinen)
Pistetili ei auennut. Kevätkierrosta on vielä paljon jäljellä. Mihkel puuttui. Laurin lyönnit olivat
koventuneet ja hän otti eniten voittoja. Joukkueen tuloksentekokunto on nousussa. Pelipallot ja
pöydät olivat mainioita. Niillä mahdollistui lajiin olennaisesti kuuluvien kierteiden hyödyntäminen.
Olosuhteet olivat muutenkin hyvät, mutta ns. umpilaarit vähentäisivät pallorallien uusimisia ja
niihin liittyviä tulkintoja.
Muiden joukkueiden kommentit tulossa myöhemmin.

Sarjataulukko kolmannen turnauksen jälkeen:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10:

Sarjan kaikki tilastot: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20
Kausi jatkuu sunnuntaina 17.2.2019 Helsingin Ruskeasuolla PT Espoon ja TIP-70:n isännöimänä.

