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Dobova, nedelja, 27.09.2009
Tomu prva zmaga v novi sezoni, Miha odličen tretji!
V nedeljo, 27. septembra, je v Dobovi potekal prvi turnir Pokala MRNTZ v sezoni 2009/2010.
Tokrat je za NTK Olimpija pod vodstvom trenerja Roberta Boldina nastopilo 7 igralcev: Aljaž
Pirnat
(6. – 7. razred),
Tom Šfilligoj
,
Miha Flajs
,
Tilen Šinkovec
in
Matic Pesek
(8. – 9. razred) ter
Žiga Žibert
in
Tim Šfiligoj
(dijaki).
V finalni del tekmovanja so se tokrat uvrstili le Miha, Tom in Tim. Miha je z dobro igro prišel
do polfinala, kjer pa je nesrečno, z 2 : 3, izgubil proti
Niku Paviču
iz NTK Vesna, ki je tako
Mihu
preprečil klubski finale s
Tomom
, ki je v napeti drugi polfinalni tekmi s 3 : 2 premagal
Emila Steinerja
iz NTK Križe. V finalu sta
Tom
in
Nik
pokazala odlično igro, tako da je o zmagovalcu ponovno odločal zadnji, 5., niz. Bolje ga je začel
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Nik
in hitro povedel s 7 : 4. Takrat je
Tomov
trener izkoristil minuto odmora, ki se je izkazala za pravilno potezo, saj po povratku na mizo
Tom
ni več izgubil točke, ter se tako veselil svoje prve letošnje zmage na turnirjih Pokala MRNTZ. Pri
dijakih je
Tim
v finalnem delu po porazu proti kasnejšemu zmagovalcu
Tilnu Novaku
iz NTK Krka z 0 : 3, zasedel končno 9. – 12. mesto.
Z nami je nastopila tudi Tjaša Založnik iz NTK Ljubljana, ki se je prebila do polfinala, kjer je
morala po ne najboljši igri priznati premoč
Karin Peršin
iz NTK Preserje in je tako osvojila 3. mesto.
Organizator NTK Dobova se je na turnir dobro pripravil in ga zgledno izpeljal, za nameček pa je
medalje najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem podelil novi predsednik NTZS, mag. Marjan
Hribar
,
kar je še dodatno začinilo že tako dobro vzdušje v dvorani.
Rezultati turnirja in nove lestvice bodo objavljeni na straneh MRNTZ ( www.mrntz.org ).
Pripravil: Tim. Foto: Katarina JŠ & B.
Fotogalerija:
{gallery}galleries/2009.09.27.1.ot.mrntz{/gallery}

2/2

