Pöytätenniksen SM-sarjan turnaus 3/5 Oulussa 20.1.2018
Pöytätenniksen SM-sarjan kolmas turnaus kaudelle 2017-2018 pelattiin lauantaina Oulussa.
Tappioitta turnauksen selvitti vain PT Espoo joka nappasi kaksi kahden pisteen voittoa (PT 75 ja
Wega) ja nappasi täydet sarjapisteet LPTS:ltä. LPTS puolestaan oli ainoa joka jäi turnauksessa
pisteittä joten lahtelaisten tilanne sarjan hännillä alkaa olla jo tukala. Seuraavassa turnauksessa on
tultava jo voittoja tai 1-divisioona kutsuu. Sarjan piikissä on PT 75 yhden pisteen erolla OPT-86:een
ja PT Espoohon. Runkosarjan voitosta kamppaillaan varmasti loppuun asti tiukasti. Neljännestä
playoffs-paikasta vääntävät TIP-70, KoKa ja Wega jotka mahtuvat kolmen pisteen sisään. Näistä
yhden kohtalo on joutua jopa karsimaan putoamista vastaan. OPT-Vana lienee jo selvillä
putoamispeikosta ellei LPTS ryhdistäydy seuraavassa turnauksessa. Mitä tahansa voi kuitenkin
vielä tapahtua.
Oulun turnauksen kärkipelaajia olivat kotijoukkueiden Peiman Moradabbasi ja Anastasiia Burkova.
Moradabbasi selvitti ensin viisi ottelua ilman tappioita ja kompastui vasta viimeisessä pelissään
Alex Naumiin viidennen erän jatkopalloilla usean ottelupallon menettämisen jälkeen. Burkova
puolestaan näytti pelitasonsa vahvuuden Riku Autiolle, Tuomas Perkkiölle, Samuli Soineelle ja Tom
Lundströmille. PT Espoon Toni Soine marssi myös voitosta voittoon, mutta kompastui kuitenkin
Wegan venäläisdeffu Pashiniin. KoKa:n Alex Naumi puolestaan kärsi päivän ainoan tappion OPT86:n Vladimir Brilille. Vastaavia yhden tappion miehiä oli myös PT 75:n Otto Tennilä joka hävisi
Toni Soineelle. Sarjan kärkipelaajat ovat tasaisen hyviä, jokaiselle tulee tappioita.
7.kierros
PT 75 – PT Espoo 3-4
TIP-70 – OPT-86 4-3
Wega – LPTS 5-0
KoKa – OPT-Vana 5-2
8.kierros
Wega – PT 75 1-5
LPTS – PT Espoo 2-5
KoKa – TIP-70 4-3
OPT-Vana – OPT-86 2-5
9.kierros
TIP-70 – OPT-Vana 3-4
PT 75 – LPTS 5-1
PT Espoo – Wega 4-3
OPT-86 – KoKa 4-3
Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:
TIP-70 (Samuli Soine)
Pelit menivät joukkueemme osalta hieman alakanttiin. Olemme kuitenkin vielä viimeisessä play-off
paikassa kiinni, joten kaikki on vielä hyvin omissa käsissämme. Järjestelyt sujuivat Oulussa hyvin.
Kolme joukkueottelua per päivä tuntuu kuitenkin hieman liian raskaalta, etenkin ilman ruokataukoa.
Nyt pelaajien taso laskee viimeisissä peleissä hieman liikaa väsymyksen takia.

OPT-86 (Tuomas Perkkiö)
Minimitavoitteen pisteet otettiin, vaikkakin ailahtelevan esityksen jälkeen. Kaksi voittoa kolmesta
on aina hyvä saavutus kuitenkin. Tuomaripöydille pitäisi saada omat laput joka pöydälle, ettei tarvi
keskeyttää viereistä peliä tuloksien kirjaamista tai seuraavan pelin tarkistusta varten.
KoKa (Tero Naumi)
Joukkue osoitti hienoa taistelutahtoa viimeisessä pelissä nousemalla 4-0 tilanteesta 4-3 tilanteeseen
OPT-86:tta vastaan. Muutenkin osaturnaus meni pelillisesti hyvin, pisteitä joka ottelusta ja
mahdollisuudet tasaisessa sarjassa vielä vaikka mitalipeleihin säilyivät. Tankkauksen kannalta olisi
hyvä, jos kahden kierroksen jälkeen olisi vaikka puolen tunnin tauko.
LPTS (Jorma Lahtinen)
Pelit menivät osaltamme melko odotetusti, toki pisteetkin olivat lähellä. Rissanen pelasi jälleen
pirteästi ja osoitti sen, että kykenee haastamaan sarjan kaikki pelaajat. Koskinen pelasi myös hyvin.
Hattunen saa arvokasta kokemusta ja kehittyy koko ajan. Tavoitteenamme oli tällä kaudella ajaa
junioreita sisään tälle tasolle. Loppukausi menee meiltä ilman tulospaineita :) Ruokatauko voisi olla
hyvä vakiona, toki päivät venyvät silloin todella pitkikisi.
PT 75 (Mika Tuomola)
PT 75:n turnaus oli kaksijakoinen varsinkin Miikan osalta. Alkuun heikko peli Espoota vastaan,
mutta sitten peli lähti kulkemaan ja lopuista neljästä matsista voitto. Vika pelissä kukistui ekaa
kertaa Lahden ikinuori Kossu tiukasti. Pasilta perusvarmaa suorittamista ja Otolle jäi vähän
petrattavaa ensi kertaan. Pisteitä olis ollut tarjolla enemmänkin, mutta ei kelvannut tällä kertaa.
Välitavoitteena on runkosarjaan ykkössija ja se on ainakin omissa käsissä.
Ruokatauko joo tai ei, molemmat sopii. Pitäisi vaan sitten olla kunnon pöperöä, kuten Koskella.
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