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Ljubljana, nedelja, 09.10.2011
Tom zmagovalno tudi na 2. OT Alpe-Adria, David na 3. mestu!
V nedeljo, 09. oktobra 2011, je NTK Ljubljana v naši športni dvorani Krim na Galjevici priredil 2.
OT pokala Alpe-Adria v tej sezoni, na katerem je nastopilo 46 igralk in 95 igralcev iz 20
slovenskih in treh italijanskih klubov.
Na njem je za NTK Olimpija poleg kadetov in mladincev Žige Žiberta , Mihe Flajsa in Toma
Šfiligoja
pod vodstvom
Roberta Boldina
nastopila še četica mlajših igralcev:
Marko Milokvič
,
Nejc Lah
,
David Filipovič
,
Mark Novak
,
Filip Bjelanovič
,
Žiga Doljak
,
Mitja Polak
. Za NTK Ljubljana pa sta nastopili
Neža Breskvar
in
Amela Štulanovič
.
V finalni del se je uspelo prebiti le manjšemu delu naših fantov. David, ki si je v kategoriji U-12
priboril polfinale, je tam izgubil proti
Tilnu Cvetku
iz NTK Muta in osvojil odlično 3. - 4. mesto.
Miha
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je v boju za uvrstitev med 8 najboljših v katergoriji U-19 nesrečno klonil proti
Emilu Steinerju
iz NTK Križe, ki je slavil v petih nizih.
Tom
se je na poti do finala v isti kategoriji pomeril z
Nejcem Gutnikom
iz NTK Logatec (3 :0),
Žigo Urbancem
iz PPK Rakek (3 : 2),
Harisom Bapičem
iz NTK Križe (3 : 0), tam pa se je srečal z danes zelo razpoloženim
Lukom Krušičem
iz NTK Ptuj. V do konca napeti tekmi, kjer se je jeziček tehtnice nagibal enkrat v eno, drugič v
drugo stran, je na koncu v petih nizih slavil
Tom
.
Pri dekletih se je v kategoriji U-12 v finalni del uvrstila le Neža, ki pa se je v borbi za uvrstitev
med 4 najboljše srečala s prvo nosilko in kasnejšo zmagovalko turnirja
Katrino Sterchi
iz NTK Arrigoni, ki je bila boljša in zmagala s 3 : 0.
Vsi rezultati...
Besedilo in foto: B.
{gallery}galleries/s2011/2011.10.09.ljubljana.2.ot.aa/{/gallery}
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