Pöytätenniksen SM-sarjan turnaus 2/5 Koskella 11.11.2017
Pöytätenniksen SM-sarjassa pelattiin kauden 2017-2018 toinen turnaus Koskella. Isäntäjoukkue oli
vahva voittamalla kaikki ottelunsa, tosin kaikki vain yhden pelin marginaalilla eli kahden
sarjapisteen arvoisesti. Kotisalissaan pelannut Alex Naumi oli vahva voittaen kaikki ottelut
satunnaisista vaikeuksista huolimatta. Toinen turnauksen onnistuja oli OPT-86 joka nappasi täydet
pisteet sarjakärki PT 75:ltä ja otti kahden pisteen voiton PT Espoosta. Peiman Moradabbasi klaarasi
päivän vain yhdellä henkilökohtaisella tappiolla. Wega nappasi turnauksesta kaksi täyttä pistepottia
ja lohdutuspisteen isäntäjoukkuetta vastaan. Sarjan kärjessä jatkaa edelleen PT 75 mutta sarja on
tasainen. OPT-86 on tasapisteissä ja pisteen päässä vaanivat PT Espoo ja TIP-70. Keskikastissa
Wega ja KoKa kamppailevat vielä pääsystä neljän parhaan tahtiin. Häntäpäässä OPT-Vana nappasi
tärkeän kolmen pisteen voiton LPTS:stä. LPTS tosin sai hieman valoa päiväänsä nappaamalla
avauspisteensä sarjassa KoKaa vastaan.
4. kierros:
OPT-Vana – PT 75 1-5
KoKa – PT Espoo 4-3
LPTS – TIP-70 0-5
Wega – OPT-86 5-1
5. kierros
PT 75 – TIP-70 3-4
PT Espoo – OPT-86 3-4
Wega – KoKa 3-4
LPTS – OPT-Vana 1-5
6. kierros
OPT-86 – PT 75 5-1
TIP-70 – PT Espoo 2-5
OPT-Vana – Wega 1-5
KoKa – LPTS 4-3
Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:
KoKa (Tero Naumi)
Kuusi pistettä kolmesta ottelusta oli tavoite ja se saavutettiin. Tämän vuoden sarja tuntuu olevan
viime vuoden sarjaa tasaisempi ja ristiin pelaamista tulee melko paljon. Tosin siihen vaikuttaa myös
vaihtuvat miehistöt. Jännitys säilynee runkosarjan loppuun asti. Järjestäjän näkökulmasta lähes
kaikki meni suunnitelmien mukaisesti. Aikataulu piti ja ruokataukokin oli useimpien mielestä
paikallaan. Yleisöä näissä peleissä saisi olla enemmän, mutta tunnelma oli toki tälläkin määrällä
ihan hieno.
PT Espoo (Toni Soine)
Ennakkoon oli tiedossa, että tulee olemaan tärkeät pelit, kun kaikki päivän vastustajamme
taistelevat playoff-paikoista. Kaksijakoisen päivän jälkeen saimme kasaan kohtalaisen pistesaalin
(5p). Ekassa matsissa KoKaa vastaan menetimme 3-2 johdon kahteen viiden erän tappioon. Oulua
vastaan kuitenkin onnistuimme saamaan vielä pisteen 4-1 tappioasemasta. Päivän viimeisessä
ottelussa Tikkurilaa vastaan nappasimme täydet pisteet hyvällä pelillä. Varsinkin Huy pelasi tänään
loistavasti ja nelinpeli sujui myös hyvin.

PT 75 (Mika Tuomola)
Kierros oli meille pienoinen pettymys. Miikka puuttui, joka näkyi tuloksissa. Sarjakärjessä
kuitenkin edelleen porskutetaan. Pasi kaipaa muilta nyt hieman taustatukea. Oulussa uudella
innolla.
LPTS (Rita Lahtinen)
Kierros oli Lahdelle tuloksellisesti pettymys. TIP-70 voitti avauksessa meidät selvästi 5-0. Ei
selittelyä. Syksyn tärkein pelimme OPT Vanaa vastaan päättyi meidän tappioon 1-5. Jorma Lahtinen
vastasi ainoasta voitosta voittaen Daniel Söderlundin, mutta Anastasia ja Mika Sorvisto murskasi
haaveemme koko pelin voitosta voittaen molemmat ottelunsa. Daniel voitti lisäksi tiukassa ottelussa
armeijan väsyttämän Patrik Rissasen. Olimme pettyneitä, mutta parempi joukkue voitti. Viimeisessä
ottelussa saimme kuitenkin ryöstettyä KoKa:lta pisteen, hävisimme siis vain 3-4. Jorma Lahtinen ja
Ari-Matti Koskinen voittivat Veikka Flemingin ja yhdessä he voittivat myös nelinpelin pirteällä
pelillä. Sami Hattunen pelasi Lahdellla kolmantena, mutta hän ei tällä kertaa päässyt voiton syrjään
kiinni. Harjoitukset jatkuvat, keväällä olemme vahvempia, näin ainakin itse uskomme. Kiitos
järjestäjille, jälleen Koskella oli kiva pelata.
Kommentit puuttuvat: OPT-Vana, TIP-70, Wega ja OPT-86.
Sarjataulukko avausturnauksen jälkeen:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10:

Sarjan kaikki tilastot: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20
Kausi jatkuu lauantaina 20.1.2018 Oulussa.

