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Murska Sobota, sobota, 11.09.2010
Tomu zmaga na uvodnem turnirju sezone!
S 1. odprtim turnirjem RS za kadete se je v Murski Soboti v soboto, 11. septembra 2010, tudi
uradno pričela namiznoteniška tekmovalna sezona 2010/2011. Na turnirju smo tokrat imeli le
enega zastopnika, Toma Šfiligoja , ki je zaradi odsotnosti glavnega trenerja Bojana Raka, ki
trenutno vodi našo člansko reprezentanco na evropskem prvenstvu v Ostravi na Češkem, tokrat
nastopil pod taktirko svojega brata
Tima
.
Tom je turnir, na katerem je sicer nastopilo precej manj tekmovalk in tekmovalcev, kot smo bili
vajeni v preteklih nekaj letih, pri kadetih pa je zaradi poškodbe manjkal tudi trenutno vodilni na
lestvici
Patrik Sukič, tokrat pričel odločno. V kvalifikacijski skupini pričakovano ni imel
nobenih težav, zlahka s 3 : 0 pa je odpravil tudi
Kristijana Peršoljo iz
NTK Iskra Avtolektrika v osmini finala,
Mitjo Pečnika
iz NTK Sobota v četrtfinalu in
Denija Kožula
iz NTK Logatec v polfinalu. V finalu se je tako srečal s trenutno drugim kadetom
Mariom Kolblom
iz NTK Sobota, ki je v četrtfinalu s 3 : 2 premagal
Darka Jorgiča
iz NTK Hrastnik, v polfinalu pa s 3 : 0
Nejca Kralja
iz NTK Vesna.
Mario
je finale pričel izredno požrtvovalno, medtem ko je bil
Tom
v začetku nekoliko zadržan, in je v prvih dveh nizih zaostal 4 : 8 in 3 : 7, vendar ju je vseeno
uspel obrniti v svojo korist. V tretjem nizu si je
Mario
z 10 : 3 priigral preveliko prednost, da bi jo
Tom
lahko preobrnil, nato pa je
Tom
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četrti niz le začel bolj napadalno in ves čas vodil. Pri prvi točki za zmago pri 10 : 9 je
Tom
zapravil priložnost, ko je za nekaj centimetrov zgrešil zaključno žogo, druge priložnosti pri 11 :
10 pa ni več zamudil in osvojil svoj prvi kadetski OT.
Pri dekletih kakšnih večjih presenečenj ni bilo. Turnir sta v celoti obvladovali sestri dvojčici Nika
in
Zala Veronik
iz NTK Radlje ob Dravi, ki sta se po polfinalnih zmagah nad
Urško Čokelj
iz NTK Arrigoni in
Tamaro Pavčnik
iz NTK Hrastnik v finalu pričakovano pomerili med sabo. Tokrat je bila prepričljivejša
Nika
, ki je
Zalo
premagala s 3 : 0 in se tako veselila zmage na uvodnem turnirju sezone.
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