
Pöytätenniksen SM-sarjan turnaus Turussa 1.12.2018

Pöytätenniksen SM-sarjan kauden 2018/2019 toinen turnaus pelattiin Turussa Alfa-centerissä. PT 
75 oli vahvassa iskussa voittaen kaikki pelit ja karkasi jo neljän pisteen karkumatkalle sarjan 
kärjessä. TIP-70, OPT-86 ja PT Espoo pitivät asemansa muiden playoffs-paikkojen suhteen. 
Turnauksen yllättäjäjoukkue oli PT Tapiola joka onnistui niistämään pisteen OPT-86:lta sekä voitti 
PT Vantaan ja TuKan. TuKa ja KoKa väijyvät pisteen päässä toistaan ja taistelevat tiukasti suorasta 
säilymisestä ilman karsintaa. PT Vantaan tilanne on jo tukala sarjan hännillä, pistetilin olisi auettava
seuraavassa turnauksessa jos suora putoaminen halutaan välttää. Turnauksen paras pelaaja oli TIP-
70:n Alexander Saveljev joka voitti kaikki ottelunsa avausturnauksen tapaan. Sarja jatkuu 20.1.2019
Oulussa pelattavalla turnauksella.

4. kierros:
PT Vantaa – PT 75 1-5
TuKa – PT Espoo 4-3
PT Tapiola – OPT-86 3-4
KoKa – TIP-70 3-4

5. kierros
PT 75 – OPT-86 5-1
PT Espoo – TIP-70 3-4
KoKa – TuKa 3-4
PT Tapiola – PT Vantaa 5-2

6. kierros
TIP-70 – PT 75 3-4
OPT-86 – PT Espoo 4-3
PT Vantaa – KoKa 1-5
TuKa – PT Tapiola 3-4

Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:

KoKa (Tero Naumi)

Turun turnaus meni joukkueelta hyvin, viiteen pisteeseen on oltava tyyyväinen. Enemmänkin oli 
ehkä tarjolla, mutta näilläkin pisteillä ollaan mukana suoran säilymisen taistelussa. Turun pelipaikka
on vähän ahdas, mistä osa pelaajista selvästi kärsi. Odottavin mielin kohti Oulun turnausta.

PT Vantaa (Esa Miettinen)

Pistetili ei vieläkään auennut. Lauri ja Mihkel ottivat hyviä yksittäisiä voittoja, parhaimpana Laurin 
voitto Otosta. Tammikuun kierroksilla Oulussa alamme olla ns. selkä seinää vasten. Turun hallissa 
oli muiden käyttäjien aiheuttamaa taustamelua niin paljon, että Patenkaan karjaisut eivät aina 
kuuluneet säikäyttävästi. Pöytien ja valitun pallon muodostama kombinaatio oli vähäkitkainen. 
Pelimiehet sopeutuvat erilaisiin olosuhteisiin.



OPT-86 (Peiman Moradabbasi)

Että semmoinen viikonloppu. Olimme toivoneet etukäteen enemmän kuin neljä pistettä. Bril pelasi 
hyvin, mutta Peiman ja Pedram olisivat voineet pelata paremmin. Nelinpelit menivät hyvin, saimme
niillä kaksi lisäpistettä. Halli oli hieman huonompi kuin normaalisti, koska valaistus oli heikompi ja 
pelialueet olivat liian pienet.

Sarjataulukko avausturnauksen jälkeen:



Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10:

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

Kausi jatkuu sunnuntaina 1.12.2019 Oulussa Kastellin monitoimitalossa OPT-86:n isännöimänä.
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