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Singapur (SIN), 14. - 26.08.2010
Na 1. mladinskih olimpijskih igrah v zgodovini, ki že od 14. avgusta 2010 potekajo v Singapurju,
se bodo v soboto, 21.08.2010, pričela tekmovanja v namiznem tenisu. Na olimpijado se je med
32 mladih igralk z vsega sveta kvalificirala tudi naša Alex Galič, ki bo nastopila pod vodstvom
mladinskega selektorja
Marjana
Oražma
.
Danes je bil na vrsti uradni trening, jutri pa se pričnejo tekmovanja posameznikov, kjer bo Alex
nastopila v skupini s Hrvatico
Matejo Jeger
, Egipčanko
Dino Mehsref
in Avstralko
Lily Phan
. V torek se bo pričelo tekmovanje mešanih ekip, kjer bo
Alex
skupaj z Avstrijcem
Stefanom Leitgebom
branila evropske barve v ekipi Europe 6.
Alex bo pričela s tekmovanji jutri ob 10h po lokalnem času oz. ob 4h po našem času, ko se bo
pomerila z
Matejo Jeger, ki bo v tem dvoboju favoritinja, ob 6h jo čaka Lily Phan, ob 8h
pa še
Di
na Mehsref
.
Rezultate bomo lahko spremljali na straneh ITTF in na uradni strani YOG 2010 . Prenose
tekem si bomo lahko ogledali na strani
www.youtholympicgames.org
(kanala 5 in 6).
Sobota, 21.08.2010
Alex je uspešno preživela svoj olimpijski ognjeni krst. Proti Mateji Jeger je povedla z 1 : 0 in 10
: 9 v drugem nizu, vendar potem ni zmogla ohraniti prednosti in je izgubila z 1 : 3. Proti
Lily Phan
je v izredno tesnih (in dolgih) nizih zmagala s 3 : 0, nato pa ji je v tretji tekmi zmanjkalo tudi
malo sreče in je z
Dino Mehsref
izgubila z 2 : 3. V prvem delu kvalifikacij je tako v skupini zasedla 3. mesto. Ob 12h se pričnejo
že tekmovanja drugega dela kvalifikacij.
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Alex je v drugem delu kvalifikacij v tolažilni skupini dobila prvo tekmo proti Nuwani Vithanage
iz Sri Lanke s 3 : 1. S tekmovanji bo nadaljevala jutri ob 4:30 po našem času.
Ponedeljek, 23.08.2010
Alex je včeraj v tolažilni skupini odigrala še dve tekmi. Prvo, proti Tajpejki Hsin Huang, je
izgubila z 1 : 3, drugo, proti
Julii Wu
z Nove Zelandije, pa je zmagala s 3 : 0. utri se pričnejo tekmovanja mešanih ekip.
Četrtek, 26.08.2010
Alex se s Stefanom ni prebila v glavni del ekipnega tekmovanja, sta pa zato v tolažilni skupini
premagala vse svoje tekmece in osvojila končno 17. mesto.
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