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Ljubljana, 04. in 05.03.2011
Bilten z rezultati...
Jubilejnega 20. državnega prvenstva RS v namiznem tenisu za člane in članice posamezno in
dvojice, ki sta ga v počastitev 80. obletnice ustanovitve prve NT sekcije v okviru ŠD Hermes
organizirala njegova naslednika NTK Olimpija in NTK Ljubljana, se je udeležilo 110 tekmovalk
in tekmovalcev.
Na slovesni otvoritvi so nastopajoče pozdravili predsednica Pripravljalnega odbora in poslanka
v Državnem zboru Republike Slovenije gospa Silva Črnugelj, predsednik NTZS mag. Marjan
Hribar
in
župan glavnega mesta Ljubljana gospod
Zoran Janković
, ki je tudi častni pokrovitelj tega prvenstva. Župan Janković je vsem tekmovalcem zaželel čim
boljši športni uspeh in poudaril, da ima Športna dvorana Krim »močan pozitiven naboj«, ki ga je
treba izkoristiti. Župan je ob tem napovedal, da bo Ljubljana kandidirala za organizacijo
Svetovnega prvenstva veteranov leta 2014, na katerem naj bi nastopilo okoli 4.000
tekmovalcev. Pobudo za organizacijo tega prvenstva je že pred nekaj leti dal znani
namiznoteniški trener in športni delavec
Jože Mikeln-Miki
.
Za NTK Olimpija so nastopili Robert Boldin, Domen Peperko , Tima Šfiligoj in Miha Flajs ,
za NTK Ljubljana pa lanska državna prvakinja
Natalija Lužar
in
Vlona Maloku
. Medtem ko fantje pri posameznikih niso dosegli vidnejših uvrstitev (v finalni del sta se uvrstila
le
Robert
in
Domen
, ki pa sta izpadla že v prvem krogu), sta se obe dekleti prebili v finalni del.
Vlona
je izpadla v 1. krogu, medtem ko je
Natalija
upravičila vlogo ene glavnih favoritinj in se prebila do finala, kjer pa ji žal ni uspelo ponoviti
lanskega uspeha, saj je tesno s 3 : 4 izgubila proti novi državni prvakinji
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Martini Safran
.
Natalija
je z
Jano Ludvik
osvojila še pokal za 3. mesto pri ženskih dvojicah, enako pa je uspelo tudi
Vloni
s soigralko
Ivano Zero
.
Prvi dan prvenstva je bilo zaključeno tekmovanje v igrah mešanih dvojic, kjer sta prvo mesto
osvojila Jana Tomazini (nastopa v tujini) v paru z Jako Golavškom (NTK Ilirija). V finalu sta s
3 : 0 premagala par
Manc
a Fajmut
(NTK Fužinar) Jan Žibrat
(nastopa v tujini). Tretje mesto sta osvojila para
Jana Ludvik
(NTK Arrigoni) Janez Petrovčič
(NTK Krka) in
Ana Verdinek
(NTK Logatec) Dominik Škraban
(NTK Kema).
V nedeljo smo dobili še preostale prvake. Pri moških dvojicah sta zasluženo slavila Matic
Slodej
in D
arko Jamšek
(NTK Muta), ki sta v finalu s 3 : 1 premagala par
Jan Žibrat
(tujina) Gregor Kocuvan
(NTK Sobota). Tretje mesto sta osvojila
Gregor Zafoštnik
(NTK Finea) in
Uroš Slatinšek
(NTK Krka) ter
Mitja Horvat
(NTK Kema) in
Zvonko Plohl
(NTK Finea).
Pri ženskih dvojicah sta državni prvakinji postali Nina Pavlin (NTK Iskra Avtoelektrika) in Manc
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a Fajmut
(NTK Fužinar), ki sta v finalu visoko, s 3 : 0, premagali
Tamaro Jerič
(NTK Ilirija) in
Jano Tomazini
(tujina). Tretje mesto sta zasedla para
Natalija Lužar
(NTK Ljubljana) Jana Ludvik
(NTK Arrigoni) in
Vlona Maloku
(NTK Ljubljana) Ivana Zera
(NTK Ptuj).
Novi državni prvak pri članh je postal Bojan Ropoša iz NTK Kema, ki je v finalu s 4 : 3
premagal svojega klubskega kolega in lanskega prvaka
Mitjo Horvata
. Tretje mesto sta si razdelila
Gregor Zafoštnik
iz NTK Finea, ki ga je v polfinalu s 4 : 0 izločil
Bojan
, ter
Jan Žibrat
, ki je v polfinalu izgubil proti
Mitji
z 1 : 4.
Nova državna prvakinja pri članicah je postala Martina Safran, ki igra v tujini, viceprvakinja je
postala
Natalija Lužar iz NTK
Ljubljana, tretje mesto pa sta osvojili
Jana Ludvik
iz NTK Arrigoni, ki jo je v polfinalu izločila
Natalija
s 4 : 2, ter
Manca Fajmut
iz NTK Fužinar, ki jo je v polfinalu s 4 : 1 premagala
Martina
.
Vsem novim državnim prvakinjam in prvakom ter ostalim dobitnikom odličij iskreno čestitamo!
Bilten z rezultati...
Besedilo: Alojz Juvanc in B., foto: B.
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