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Ljubljana - Zalog, nedelja, 18.09.2011
Tomu zmaga na 1. OT RS za kadete!
V Zalogu je v nedeljo, 18. septembra, v organizaciji NTK Vesna, potekal 1. OT RS za kadete in
kadetinje v sezoni 2011/2012. V dvorani v Spodnjem Kašlju sta za
NTK Olimpija
nastopila prvi nosilec turnirja,
Tom Šfiligoj
in novinec v klubu
David Filipovič
.
Za Davida je bilo tekmovanja konec po skupinskem delu, saj je v skupini zasedel 3. mesto, To
m
pa je ponovil lanski začetek sezone in znova slavil v kadetski konkurenci. Po lahkem delu v
skupini, je v finalnem delu zlahka premagal še
Marsela Šegulo
iz NTK Ptuj in
Jako Strohsacka
iz PPK Rakek. V četrtfinalu, so stvari postale težje, saj je moral za zmago nad
Črtom Grmom Urbančičem
iz NTK Preserja odigrati štiri težke nize. V polfinalu se je srečal z
Erikom Paulinom
iz NTK Arrigoni in odlično začel, ter povedel z 2: 0 v nizih.
Erik
se je vrnil in izsilil odločilni, 5. niz, tam pa se je
Tom
zbral in slavil z 11 : 4. V finalu je prekrižal loparje z
Denijem Kožulom
iz NTK Logatca, ki je v polfinalu s 3 : 1 ugnal
Darka Jorgiča
iz NTK Hrastnik. Tudi v tekmi za 1. mesto je zmagovalca določil 5. niz, kjer je
Tom
s pametno igro zaustavil konkurenta in ga dobil z 11 : 7, ter tako odlično otvoril sezono.
Pri kadetinjah sta prvi dve mesti ponovno zasedli dvojčici Veronik, Zala je v finalu s 3 : 1
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ugnala
mesto sta si razdelili
Sara Maraž
iz NTK ISA in
Tamara Pavčnik
iz NTK Hrastnik.

Niko. Tretje

Besedilo in foto: Tim
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