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Komenda, 07. - 08.05.2011
Komenda je v soboto in nedeljo, 7. in 8. maja 2011, v organizaciji NTS Edigs Mengeš, gostila
20. državno prvenstvo RS v namiznem tenisu za mladinke in mladince.
Za NTK Olimpija so nastopili Žiga Žibert , Miha Flajs , Matic Pesek in Tom Šfiligoj .
V konkurenci posameznikov se je v finalni del uspelo prebiti Mihi in Tomu. Miha je zasedel
končno 17. – 32. mesto, potem ko je izgubil z
Mariom Kolblom
iz NTK Sobota z 1 : 3.
Tom
je v finalni skupini najprej ugnal
Iztoka Dolamiča
iz NTK Sobota s 3 : 1, nato pa še
Admirja Muratoviča
iz NTK Arrigoni s 3 : 0 in se tako prebil v četrtfinale. Tam ga je čakal prvi nosilec turnirja, tokrat
zelo razpoloženi,
Jurij Zdovc
iz PPK Rakek. V tekmi polni preobratov je s 3 : 2 slavil
Jurij
, tako da je
Tom
ponovil lanski rezultat in osvojil končno 5. – 8. mesto.
Tom je bil izjemno uspešen v obeh konkurencah dvojic. Tako v moških, kjer je zaigral z Mario
m Kolblom
, kakor tudi v mešanih dvojicah, kjer je igral s
Tjašo Založnik
iz NTK Ljubljana, je osvojil drugo mesto.
Na koncu je pri mladincih slavil Patrik Sukič iz NTK Kema, ki je v finalu ugnal Jurija s 3 : 2.
Tretje mesto sta si razdelila
Mario Kolbl
in
Tilen Novak
iz NTK Krka. Pri mladinkah je naslov državne prvakinje osvojila
Alex Galič
(Tujina), druga je bila
Nina Zupančič
iz NTK Logatec, pokal pa sta osvojili še
Katja Gutnik
iz NTK Logatec in
Anja Garmut
iz NTK Muta.
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Pri moških dvojicah sta naslov prvakov osvojila Ervin Železen in Patrik Sukič iz NTK Kema,
pri mešanih dvojicah pa sta slavila
Patrik Sukič
in
Alex Galič
. Naslov državnih prvakinj v kategoriji ženskih dvojic sta osvojili
Nina Zupančič
in
Katja Gutnik
.
Besedilo: Tim
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