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PT 75 pinnisti runkosarjan voittoon runkosarjan päätösturnauksessa huolimatta Pasi Valastin 
poissaolosta. PT 75:n voitto OPT-86:sta 13.kierroksella riitti varmistamaan piikkipaikan 
lopputurnaukseen. PT 75 pääsee valitsemaan semifinaalivastustajansa lopputurnaukseen Wegan ja 
PT Espoon välillä. LPTS taisteli häntäpäässä hurjasti OPT-Vanan ohittamiseksi sarjataulukossa. 
Vilkku oli jo päällä mutta ohitus jouduttiin perumaan viime tingassa. Ari-Matti Koskisella oli voitto 
jo äärimmäisen lähellä Veikka Flemmingiä vastaan mutta niin vain nuoriso-osasto nousi 0-2 
alatilanteesta voittoon kahden jatkopalloerän turvin. LPTS siis 1-divisioonaan ensi kaudeksi yhden 
otteluvoiton, neljän erän ja 54 pisteen turvin. Pienet ovat marginaalit.

Runkosarjan kakkospaikan nappasi OPT-86, kolmanneksi sijoittui Wega ja viimeisen 
lopputurnauspaikan nappasi PT Espoo. TIP-70 jatkaa ensi kaudellakin SM-sarjassa 5.sijan turvin, 5-
1 voitto varamiehisestä PT Espoosta 13.kierroksella oli tärkeä. KoKa ja OPT-Vana pelaavat 
sarjapaikastaan huhtikuussa 1-divisioonan sijojen 2-3. joukkueita vastaan. Nämä joukkueet 
selviävät 7.4.2018. Kauden huipentava lopputurnaus ja sarjakarsinta pelataan lauantaina 21.4.2018.

Runkosarjan kaksi parasta pelaajaa olivat OPT-86:n Vladimir Bril ja KoKa:n Alex Naumi 
täsmälleen samalla tilastolla 23 voittoa ja 5 tappiota. Kolmanneksi sijoittui Wega:n Aleksei Pashin 
21 voitolla ja 7 tappiolla. Huomionarviosta on se että PT 75:n kaikki kolme pelaajaa mahtuivat 
TOP-10:een ainoana joukkueena. Kantaako tämä mestaruuteen lopputurnauksessa? Se jää 
nähtäväksi.

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

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

Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:

KoKa (Tero Naumi)

Joukkue teki sen mitä oli tehtävissä eli otti täydet kuusi pistettä kahdesta viimeisestä ottelusta. 
LPTS kaatui 5-2 ja OPT Vana 5-1. Kamppailu suorasta säilymistä loppui jo ensimmäisellä 
kierroksella kun PT Espoo kakkosmiehityksellä hävisi TIP-70:lle 5-1. Kauden tavoite oli suora 
säilyminen ja se jäi pisteen tai kahden päähän. Edessä viime kevään tapaan karsinnat huhtikuussa. 
Toivottavasti saamme sinne joukkueen hyvässä iskussa. Kommenttina Rusalla voisi olla koko sali 
käytössä, kun pelataan SM-sarjaa. Nyt kaksi pöytää yhdessä laarissa aiheutti todella paljon 
keskeytyksiä pallojen takia.



Sarjataulukko turnauksen 5/5 jälkeen:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10:

Sarjan kaikki tilastot: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20

Lopputurnaus ja sarjakarsinta lauantaina 21.4.2018 Helsingin Ruskeasuon palloiluhallissa.
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