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Live score mize 1 - 10
22.07.2012

Live score mize 11 - 26

Rezultati

Schwechat (AUT), 13. -

V Schwechatu pri Dunaju v Avstriji od 13. do 22. julija 2012 poteka 55. evropsko prvenstvo za
mladince in kadete. Letos Slovenijo pod vodstvom selektorjev in trenerjev Darijana Vizjaka, M
ateja Petarja
,
Mirka Ungerja
in
Davida Orešnika
zastopajo kadetinje
Zala
in
Nika Veronik
,
Tamara Pavčnik
in
Gaja Paradiž
, mladinke
Nina Zupančič
,
Alex Galič
,
Katja Gutnik
in
Tjaša Založnik
, kadeti
Darko Jorgič
,
Deni Kožul
,
Tom Šfiligoj
in
Erik Paulin
ter mladinci
Ludvik Peršolja
,
Patrik Sukič
,
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Denis Pintar
in
Tilen Novak
.
Prvenstvo se začne v petek, 13. julija, ob 9h z ekipnim tekmovanjem. Tekmovanja
posameznikov, dvojic in mešanih dvojic se pričnejo v sredo, 18. julija.
Prvenstvo lahko spremljamo na uradni strani , ves čas pa so na laola1.tv na voljo tudi prenosi
in posnetki
s prvenstva.
Spremljamo lahko tudi
rezultate v živo
, na voljo pa so tudi
vsi rezultati
.

22.07.2012
Potem ko so se naši tekmovalci zgodaj zjutraj že vrnili domov, so danes na sporedu še polfinali
in finali posameznikov in dvojic.
Današnji rezultati...
21.07.2012
Soboto sta pričeli Alex in Nina, ki sta v mladinskih dvojicah s 3 : 0 premagali rusko-hrvaško
navezo in se uvrstili v četrtfinale. Isto je uspelo tudi
Tomu in Dar
ku
,
ki sta premagala Grka prav tako s 3 : 0 in se uvrstila med osem najboljših parov.
Deni
in
Erik
sta imela manj sreča in sta proti češko-angleškemu paru izgubila z 1 : 3.
Darko
je izgubil proti ruskemu lovcu
Maximu Chaplyginu
z 2 : 4.
Nina in Alex sta v četrtfinalu mladinskih dvojic z 2 : 3 izgubili proti prvima nosilkama Bernadett
e Scocz
iz
Romunije in
Petrrissi Solja
iz Nemčije, prav tako pa sta pri kadetskih dvojicah izgubila tudi
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Tom
in
Darko
proti Poljakoma
Patryku Zatowki
in
Aleksandru Wereckemu
z 1 : 3, s čimer so se slovenski nastopi na letošnjem EP zaključili.
20.07.2012
Danes sta v ring najprej za kadete v 2. krogu posameznikov stopila Gaja, ki se je pomerila z
Romunko
Adino
Diaconu
in
izgubila z 1 : 4, ter
Tom
, ki se je srečal z enim od nosilcev Rusom
Konstantinom Černovom
in izgubil z 1 : 4.
Darko
, ki je edini od Slovencev postavljen pri posameznikih, je v svoji prvi tekmi premagal Madžara
Henrika Heiszmana
s 4 : 2. Pri mladinkah je
Katja
z 1 : 4 izgubila z Belorusinjo
Alino Arlouskayo
,
Alex
pa je s 4 : 2 premagala Portugalko
Catio Martins
. Pri mladincih je
Patrik
s 4 : 3 premagal Avstrijca
Stefana Leitgeba
.
Darko je v 3. krogu s 4 : 3 premagal Romuna Raresa Siposa in se uvrstil med 16 najboljših, Al
ex
in
Patrik
pa sta svoji tekmi izgubila. Pri dvojicah so
Tom
in
Darko
,
Deni
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in
Erik
pri kadetih ter
Alex
in
Nina
pri mladinkah zmagali in se tako vsi uvrstili med 16 najboljših.
19.07.2012
Danes se nadaljujejo boji posameznikov in mešanih dvojic, začenja pa se tudi tekmovanje
dvojic. Dopoldne so najprej nastopili mladinci, kjer je Ludvik v prvem krogu izpadel, Patrik pa
se je z zmago uvrstil v drugi krog. Enako je pri mladinkah uspelo
Katji
in
Alex
, medtem ko sta
Nina
in
Tjaša
izpadli. Prvi krog so odigrali tudi kadeti, kjer sta si
Tom
in
Gaja
z zmagama priigrala 2. krog, kar pa ni uspelo
Deniju
,
Eriku
,
Tamari
,
Niki
in
Zali
. Izpadla sta tudi mladinska mešana para
Patrik
in
Alex
ter
Ludvik
in
Nina
.
Pri kadetih sta se med mešanimi dvojicami med 32 najboljših uspela uvrstiti para Darko in Tam
ara
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ter
Tom
in
Zala
, ki se bosta ob 17:50 poskusila prebiti v osmino finala, medtem ko
Deniju
in
Gaji
to ni uspelo.
Kadetom je v dvojicah uspel preboj v 2. krog - Tom in Darko ter Deni in Erik so obe tekmi
gladko zmagali. Kadetinjam podoben preboj ni uspel - para
Tamara
in
Gaja
ter
Nika
in
Zala
sta izgubila svoji tekmi.
Kadetskim "mixom" ni uspelo priti med 16 najboljših, Tom in Zala ter Darko in Tamara sta
izgubila svoja dvoboja.
Mladinskim dvojicam Ludvik in Patrik, Denis in Tilen ter Katja in Tjaša se ni uspelo prebiti čez
prvi krog tekmovanja. Zato pa je to uspelo
Nini
in
Alex
.
18.07.2012
V sredo so se začela predtekmovanja posameznikov, in tekmovanja mešanih dvojic, v katerih
so nastopili v prvem krogu tudi nekateri naši tekmovalci. Denis in Tilen sta izpadla pri mladincih
posamezno,
Erik in Nika
pri mešanih dvojicah kadetov, kjer so
Deni
in
Gaja
ter
Tom
in
Zala
z zmagama napredovali v naslednji krog. Isto je uspelo tudi
Patriku
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in
Alex
ter
Ludviku
in
Nini
pri mladinskih "mixih", medtem ko sta
Denis
in
Tjaša
ter
Tilen
in
Katja
izpadla.
17.07.2012
Kadeti so premagali Estonce s 3 : 1 in osvojili končno 11. mesto, kadetinje pa so z 2 : 3 izgubile
proti
Srbkinjam in osvojile 10. mesto. Mladinke so po zmagi nad P
ortugalkami
s 3 : 0 osvojile končno 21. mesto.
16.07.2012
Kadetom in kadetinjam je v prvi tekmi za 9. - 16. mesto uspelo zmagati, obakrat s 3 : 2. Kadeti
so premagali Beloruse, kadetinje pa Hrvatice. Ob 17h se bodo kadeti pomerili s Švedi,
kadetinje pa z
Ukrajinkami
. Mladinke se bodo borile za uvrstitev na 21. - 24. mesto, najprej jih jutri ob 9h čaka tekma s
Švicarkami
.
Kadetinje so zmagale s 3 : 2 in se bodo jutri ob 13h pomerile s Srbijo za 9. mesto. Kadeti so
proti Švedom izgubili z 2 : 3 in se bodo jutri ob 13h srečali z
Estonijo
v tekmi za 11. mesto.
15.07.2012
Kadetom se je z 2. mestom v skupini uspelo neposredno uvrstiti med 16 najboljših ekip, kjer se
bodo ob 17h pomerili z Madžari za uvrstitev med 8. Kadetinje so se med 16 najboljših prebile v
play-offu, kjer so s 3 : 0 premagale Turkinje, prav tako ob 17h se bodo za vstop v četrtfinale
pomerile z Romunkami. Mladinkam v play-offu ni uspel preboj naprej, saj so izgubile z
Italijakami z 0 : 3, mladinci pa so že včeraj izpadli iz bojev za najboljša mesta.
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Ne kadetom ne kadetinjam se ni uspelo prebiti v četrtfinale. Oboji so izgubili z 1 : 3.
13.07.2012
Kadeti nastopajo na prvem nivoju in so v skupini D z Nemčijo, Ukrajino in Slovaško, ostale ekipe
pa nastopajo na drugem nivoju: kadetinje v skupini H z Avstrijo in Azerbajdžanom, mladinci v
skupini I z Belorusijo, Bolgarijo in Grčijo, mladinke pa v skupini E z Luksemburgom in Kosovom.
Prvi krog se je za kadete in kadetinje začel uspešno. Kadeti so premagali Slovaško s 3 : 0, z
enakim rezultatom so zmagale tudi kadetinje proti Azerbajdžankam. Mladinci so z nekaj smole
izgubili proti Grkom z 1 : 3, vse tri tekme so izgubili v odločilnem 5. nizu. Mladinke so brez težav
premagale tekmice s Kosova.
V 2. krogu kvalifikacij so kadeti izgubil proti Nemcem z 0 : 3, mladinci pa so premagali Bolgare s
3 : 0. Zadnji krog kvalifikacij se bo pričel jutri ob 9h.
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