Pöytätenniksen SM-sarjan turnaus Koskella 30.3.2019
Pöytätenniksen SM-sarjan runkosarja pelattiin päätökseen Koskella lauantaina. Runkosarjan voiton
jo varmistanut PT 75 voitti myös päätöskierrosten ottelut joten runkosarjan voitto oli selkeä. Yhtä
selkeä kakkonen oli lopulta OPT-86 joka kaatoi kolmosen TIP-70:n ja nelosen PT Espoon
turnauksessa. Sarjapaikkansa ensi kaudeksi lunasti TuKa, KoKa:n ja PT Tapiolan päätyessä
sarjakarsintoihin. PT Vantaa tippui ensi kaudeksi 1-divisioonaan.
Runkosarjan ykköspelaajan tittelin valtasi PT 75:n Otto Tennilä jättäen viimeisen turnauksen
paremmalla esityksellään OPT-86:n Vladimir Brilin kakkoseksi. Sarjan kolmospelaaja oli
selkeähkösti PT 75:n Miikka O'Connor. Tämän kolmikon jälkeen on tasaista.
SM-sarjan lopputurnaus pelataan Helsingin Ruskeasuolla lauantaina 13.4. Runkosarjan voittaja PT
75 valitsee oman semifinaalinsa vastustajakseen joko TIP-70:n tai PT Espoon viimeistään
lauantaina 6.4.2019. OPT-86 kohtaa omassa semifinaalissaan jäljelle jääneen joukkueen. SM-sarjan
karsintaturnaus pelataan samaan aikaan samassa paikassa. PT Tapiola ja KoKa kohtaavat 1divisioonan sijoille 2. ja 3. pelanneet LPTS:n ja PT Espoo 3:n kaikki kaikkia vastaan pelattavassa
karsinnassa. 1-divisioonasta SM-sarjaan ensi kaudeksi nousee 1-divisioonan ylivoimaisesti
voittanut PT-Helsinki.
13. kierros:
PT Tapiola – TuKa 0-5
KoKa – PT Vantaa 5-2
PT Espoo – OPT-86 3-4
PT 75 – TIP-70 4-3
14. kierros
PT Espoo – PT 75 1-5
TIP-70 – OPT-86 1-5
PT Tapiola – KoKa 1-5
PT Vantaa - TuKa
Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:
PT Vantaa (Esa Miettinen)
Nousujohteisesti pelannut ja voittojen tielle kauden edetessä löytänyt PT Vantaa kiittää vastustajia
kovasta vastuksesta ja rehdistä kilpailemisesta. Revansseja kohti.
PT 75 (Miikka O'Connor)
Pöytätenniksen mestaruussarjan runkosarja on nyt saatu taputeltua Koskella. Ottelut Tip-70 ja PT
Espoota vastaan päättyivät numeroihin 4-3 ja 5-1. Miikka jatkoi koko kauden ajan kestänyttä
hevoskuntoaan voittaen kaikki päivän ottelut. Otto ei ollut pelituulella, mutta hoiti pelit kotiin
muutamalla erätappiolla. Valastin ja Rissasen päivä sujui hieman mollivoittoisemmin. Pasin omin
sanoin kuvaillen: Kolmen pallon jälkeen tiesin, että tänään olisi pitänyt jäädä kotiin - ei erääkään.
Pate päätti jatkaa siitä, mihin Pasi jäi häviämällä Huy Chaulle, mutta onnistui kuitenkin kääntämään
kelkkansa toisessa pelissään voittaessaan Jormanaisen. Runkosarja sujui loistavasti ja tästä on hyvä
mennä eteenpäin ratkaiseviin peleihin

Muiden joukkueiden kommentit tulossa myöhemmin.
Sarjataulukko viidennen turnauksen jälkeen:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10:

Sarjan kaikki tilastot: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20
Runkosarjan lopputurnaus ja karsintaturnaus lauantaina 13.4.2019 Helsingin Ruskeasuolla.

