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Zagreb (CRO), 12. - 14.11.2010
Tomu drugo mesto v izredno močni kadetski konkurenci!
V petek se je v Zagrebu na Hrvaškem pričel že 18. memorialni turnir, ki je posvečen enemu
najboljših hrvaških in evropskih igralcev, Antunu Tovi Stipančiću. Petek je bil namenjen
tekmovanju mlajših kategorij - mlajših kadetov, kadetov in mladincev, v soboto in nedeljo pa
nastopajo člani in rekreativci.
Na turnirju nas je v petek zastopal Tom Šfiligoj , v soboto pa na njem v kategoriji članov
nastopa
Domen Peperko .
Tom, ki je v petek nastopil nastopil brez trenerskega spremstva, saj naš glavni trener Bojan
Rak
spremlja moško reprezentanco na Odprtem prvenstvu Poljske, v kadetski konkurenci, ki je bila
izredno močna, saj je nastopila večina najboljših hrvaških kadetov, se je skozi kvalifikacije prebil
zlahka z zmago nad Romunom. Zlahka se je preko dveh Hrvatov prebil tudi do polfinala, kjer ga
je pričakal
Josip Mustapić
iz Splita.
Tom
ga je po lepi predstavi premagal s 3 : 1 in tako še enkrat potrdil svojo premoč, ki jo je pokazal že
prejšnji vikend, ko je
Josipa
v Bratislavi premagal z istim rezultatom.
Nato se je v finalu pomeril s trenutno 2. hrvaškim kadetom Nikolo Horvatom iz Varaždina, s
katerim se je prav tako srečal že prejšnji teden na Slovaškem, kjer je izgubil z 2 : 3 (10 : 12 v
zadnjem nizu).
To
m
je tokrat tekmo začel zelo živčno in nikakor ni mogel priti do svoje prave igre. Kljub temu se je
boril do konca, v četrtem nizu je rešil tri točke za
Nikolovo
zmago in izsilil odločilni 5. niz. V zadnjem nizu sta bila
Tom
in
Nikola
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ves čas izenačena, prvi pa si je točko za zmago priigral
Tom
.
Nikola
jo je rešil in nato še dve, na koncu pa ponovno zmogel več koncentracije od nerazigranega
Toma
in slavil s 14 : 12. Kljub temu pa je
Tom
pokazal lep napredek v igri in je zanj to tudi lep uspeh.
Od Slovenskih tekmovalcev sta se na zmagovalni oder zavihtela le še Aljaž Šmaljcelj iz NTK
Krka, ki je ponovil lanskoletni
Tomov
uspeh in osvojil zmago med mlajšimi kadeti, ter
Gaja Paradiž
iz NTK Muta, ki je pri mlajših kadetinjah osvojila 3. - 4. mesto.
V soboto je pri članih nastopil tudi Domen, ki je v svoji kvalifikacijski skupini osvojil 1. mesto,
nato pa je žal izgubil v 1. krogu glavnega dela turnirja.
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