Pöytätenniksen SM-sarjan lopputurnaus ja sarjakarsinnat
13.4.2019 – raportti
Pöytätenniksen SM-sarjan lopputurnaus pelattiin lauantaina 13.4.2019 Ruskeasuon palloiluhallissa.
Samaan aikaan pelattiin myös SM-sarjan karsintaturnaus sekä 1-divisioonan nousukarsintaturnaus.
Luvassa oli siis pitkä ja jännittävä päivä. Ohessa raportti turnauksesta.
SM-sarjan semifinaalit
PT 75 – PT Espoo 4-1
OPT-86 – TIP-70 4-3
Runkosarjan voittanut PT 75 jatkoi siitä mihin jäi kun PT Espoo jäi semifinaalissa tamperelaisten
jalkoihin lukemin 4-1. Pasi Valasti oli terävänä Jani Jormanaista vastaan ja osoitti heti
ensimmäisessä ottelussaan että SM-finaalien ollessa kyseessä pelikunto on kohdallaan. Otto Tennilä
jätti Mika Räsäsen vaille mahdollisuuksia, vaikka Rässe kolmannen erän itselleen jatkopalloilta
kaivoikin. Ottelun käytännössä ratkaisi Otto Tennilän viidennen jatkopallovoitto Jani Jormanaisesta.
Miikka O'Connor sai ottelupallon Mika Räsästä vastaan ja käytti sen erin 3-1.
Toisesta semifinaalista uumoiltiin tasaista, mutta siitä tuli vielä tasaisempi. Pedram Moradabbasi
aloitti hyvin Aleksander Saveljevia vastaan mutta kokenut venäläinen sekoitti Pedramin pelin ja
voitti ottelun viidennessä erässä. Pedramin peli jatkoi samaan malliin myös Sergei Manturovia
vastaan joten TIP-70 johti jo 3-1. Peiman Moradabbasi nousi silloin esiin kun sitä tarvittiin ja voitti
Saveljevin hyvällä pelillä 3-1. Nelinpeliin päädyttiin titaanien kohtaamisen jälkeen, Vladimir Bril
voitti Samuli Soineen tiukassa viisieräisessä. Nelinpelissä oululaiset nappasivat kaksi ensimmäistä
erää mutta sitten alkoi tippiläisten tsemppi toimia ja siirryttiin viidenteen erään ja sen jatkopalloille.
Jatkopalloilla voitto oululaisille ja oululaisten harteilta tipahti valtava mitalipaine, seuran
ensimmäinen SM-sarjan mitali oli varmistettu.
SM-sarjan finaali
PT 75 – OPT-86 3-4
Oululaiset ehtivät puhaltaa semifinaalin henkiset rasitukset pois ja olivat todella valmiita
taistelemaan voitosta heti alusta. Peiman Moradabbasi pelasi äärimmäisen hyvin kaatamalla Miikka
O'Connorin erin 3-0 ja Vladimir Bril voitti Pasi Valastin erin 3-1 erittäin hyvätasoisessa ottelussa.
Otto Tennilä otti pakkovoiton Pedram Moradabbasista, mutta oululaiset etenivät jo kolmanteen
otteluvoittoon kun Vladimir Bril jatkoi huikeita otteitaan Miikka O'Connoria vastaan, 3-1 voitto.
Otto Tennilä toimi jälleen PT 75:n uskonpalauttajana voittaen Peiman Moradabbasin ollen
vaikeuksissa vain kolmannessa erässä. Pedram Moradabbasilla oli mestaruuspallo Pasi Valastia
vastaan mutta vanha mestari oli päättänyt että tänään ei tule tappiota. Pasi pelasi varmasti kauden
parasta peliään vieden ottelun nelinpeliin. Nelinpelissä oululaispari yllätti monet voittamalla kaksi
ensimmäistä erää ja johtivat myös kolmatta 7-3 kunnes käänne tuli. Kaksi seuraavaa erää
Pongfinity-kaksikolle. Viides erä eteni vaihtelevasti, tamperelaiset johtivat alussa, oululaiset
keskivaiheilla, lopussa tilanne oli 9-9 jonka jälkeen Bril tarjosi puolittaista paikkaa Tennilälle joka
löi yli. Seuraavassa pallossa Tennilä ei pystynyt hallitsemaan Brilin rystysivallusta joten
oululaisjuhlat olivat valmiit alkamaan.

SM-sarjan pronssiottelu
PT Espoo – TIP-70 2-4
PT Espoo korvasi Mika Räsäsen Huy Chaulla ja TIP-70 Sergei Saveljevin Aleksi Mustosella
pronssiotteluun. Tuoreet miehet kohtasivatkin ottelun alussa ja Chau oli erin 3-2 terävämpi. Samuli
Soine ja Alexander Saveljev olivat pelituulella ja nappasivat kaksi voittoa mieheen ja pronssit
vantaalaisille.
Turnauksen jälkeen Pasi Valasti ilmoitti hänen SM-sarjauransa olevan päätöksessään. Pitkä ja hieno
SM-sarjaura päättyi hopeamitaliin, mutta kultaisiakin on pitkä rivi. Pelaamista Pasi aikoo jatkaa
edelleen. Ensi kautta ajatellen Alex Naumi pystyy taas pelaamaan KoKa:ssa, joten taistelu sarjan
kärkisijoista on tiukkaa, etenkin jos myös 1-divisioonasta nouseva PT-Helsinki panostaa sarjaan
täysillä kuten odottaa saattaa.
SM-sarjan lopputurnauksen tulokset: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/Tiedostot/NummeJyrk/SMsarjan%20lopputurnaus%2013.4.2019.xls
SM-sarjan karsinta, 1.kierros
KoKa – LPTS 5-1
PT Espoo 3 – PT Tapiola 0-5
LPTS joutui lähtemään karsintaan kahdella pelaajalla kun Jorma Lahtinen joutui jättämään
turnauksen pelaamatta. Ari-Matti Koskinen voitti Veikka Flemmingin, muut ottelut koskelaisille.
Anastasia Burkova oli hankaluuksissa Koskista vastaan mutta väänsi viiden erän voiton itselleen.
Mika Räsänen jätti odotetusti SM-sarjan karsinnan pelaamatta ja tilalla pelasi PT Espoo 3:lla Yan
Zhuo Ping. Matias Ojala joutui pelaamaan viisi erää Pingin kanssa, muut ottelut selvähkösti PT
Tapiolalle tässä paikallisottelussa.
SM-sarjan karsinta, 2.kierros
KoKa – PT Espoo 5-1
PT Tapiola – LPTS 5-1
Aleksi Räsänen väläytti voittamalla Veikka Flemmingin mutta muuten PT Espoo 3 ei pystynyt
KoKan voittoa horjuttamaan. PT Tapiola hoiti myös LPTS:n selvästi, Ari-Matti Koskinen vastasi
kavennusvoitosta Veeti Valastia vastaan.
SM-sarjan karsinta, 3.kierros
KoKa – PT Tapiola 5-2
PT Espoo 3 – LPTS wo. (LPTS luovutti)
Sarjapaikat olivat jo varmistettu KoKan ja PT Tapiolan ottelua ennen joten pelaajat pelasivat pelin
pois niputtaen kauden. Matias Ojala vastasi PT Tapiolan voitoista. Anastasia Burkova pelasi
koskelaisista puhtaalla pelillä. LPTS luovutti ottelunsa PT Espoo 3:sta vastaan. Molemmat
joukkueet pelaavat ensi kaudella 1-divisioonassa.
SM-sarjan karsinnan tulokset: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/Tiedostot/PihkaKimm/SM-karsinta.xls

1-divisioonan karsinta, 1.kierros
Wega – TIP-70 3 4-3
HUT – KuPTS 2 1-4
KuPTS – TIP-70 5 4-0
Wega 2 – OPT-86 2 2-4
Ottelut aloitettiin 1-divisioonan karsinnan ensimmäisellä turnauksella jossa ei suuria yllätyksiä
nähty, mutta lähillä oltiin. Wega väänsi pitkän kaavan mukaan TIP-70 3:sta vastaan voittaen 4-3.
Yomo Luo kunnostautui voittamalla sekä Teemu Johanssonin että Manu Karjalaisen. Tipin
kolmannesta voitosta vastasi Joonas Kylliö voittamalla viidennen jatkoilla Johanssonin. Tipin
riveissä pelasi ennakkoluulottomasti nuori ja pienikokoinen eestiläiskadetti Markkos Pukk, erä
Karjalaiselta ja kaksi Tuomas Karkamolta – ei kuitenkaan enempää. KuPTS 2 kellisti helpohkosti
HUT:n, tosin kaksi viidettä erää merkittiin tiukasti kuopiolaisten nimiin Harri Sassia vastaan, ensin
10-12 Olli-Ville Halonen ja ratkaisevassa ottelussa Miko Haarala 8-11. KuPTS oli heti alusta asti
vireessä TIP-70 5:sta vastaan. Petter Punnonen voitti hieman yllättäen Marek Viskmanin ja kaksi
muuta viisieräistä kääntyivät kuopiolaisille oli ottelu nopeahkosti ohi. OPT-86 2 pelasi ilman
sairastunutta Mika Sorvistoa ja korvaajaksi oli hälytetty Kristian Palomaa. Pietarin kadettiykkönen
Matvey Gaev oli iskussa kaataen Pekka Kolppasen ja Markus Lassilan 3-1. Pekka Kolppanen
hätisteli Florent Debazacia loppuun asti mutta viidennessä erässä voitto selvästi Ouluun.
1-divisioonan karsinta, 2.kierros
Wega – KuPTS 2 4-2
OPT-86 2 – KuPTS 2-4
Wega 2 – TIP-70 5 4-2
HUT – TIP-70 3 1-4
Iivari Hartikainen kampesi Wegaa ulos 1-divarista tosissaan mutta tukea ei joukkuekavereilta tullut
tarpeeksi. Iivarille voitot Markku Enströmistä ja Manu Karjalaisesta. Muut ottelut Wegan nimiin 30 tai 3-1 joten Wegalle jatkopesti 1-divisioonaan ensi kaudeksi. KuPTS puolestaan onnistui
voittamaan 1-divisioonan joukkueen OPT-86 2:n. Ottelu alkoi oululaisten kannalta lupaavasti mutta
neljä viimeistä matsia kääntyivät kuopiolaisille. Jouni Nousiainen oli kuopiolaisten sankari
voittamalla molemmat ottelunsa. Florent Debazacin voittaminen ratkaisupelissä oli henkinen
taisteluvoitto. Florentin 7-1, 9-5 ja 10-6 keulat ratkaisuerässä eivät riittäneet. Wega 2 ja TIP-70 5
pelasivat turnauksessa jatkamisesta. Marek Viskman nappasi tippiläisille kaksi voittoa mutta kun
tukea ei tullut kolmesta viisieräisestä niin Wega 2 jatkaa päätöskierrokselle. HUT ja TIP-70 3
pelasivat samasta panoksesta kuin edellä mainitut. Harri Sassi pystyi ainoana laittamaan
vantaalaisrattaisiin hiekkaa voittamalla Joonas Kylliön. Yomo Luo jatkoi tappiotonta linjaa ja
Markkos Pukk pystyi nyt myös voittamaan molemmat ottelut.
1-divisioonan karsinta, 3-kierros
OPT-86 2 – TIP-70 3 4-3
Wega 2 – KuPTS 2 1-4
Matvey Gaev ja Markkos Pukk pelasivat kadettien keskinäisen väännön jossa Gaev oli niukasti
viisieräisessä parempi. Yomo Luon tappioton päivä kaatui viidennessä erässä 11-9 juuri Gaevia
vastaan. Markkos Pukk pelasi erinomaisesti voittamalla Florent Debazacin ja Joonas Kylliö väänsi
väkisin viidennen jatkoilla voiton vaikean turnauksen pelannutta Kristian Palomaata vastaan.
Nelinpelistä kuitenkin voitto selvästi oululaisille ja näin säilyminen nipin napin ja TIP-70 jäi
rannalle. KuPTS 2 ja Wega 2 ratkaisivat kumpi nousee 1-divisioonaan. Kuopiolaiset aloittivat
vahvasti kahdella selkeällä 3-0 voitolla. Pekka Kolppanen herätti Wegan toiveet viisieräisen
kääntämisellä Miko Haaralaa vastaan mutta lopulta Pekan kohtalona oli hävitä vastaava viisieräinen
jatkopalloilla Olli-Ville Haloselle joka naputteli toisenkin kuopiolaisten nousun turnauksessa.

Tarkat tulokset 1-divisioonan karsinnasta: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/Tiedostot/AreniKimm/1div_karsinta_2019_tulokset.xlsx

