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Ljubljana, četrtek, 01.10.2009
Kljub porazu vzpodbuden začetek sezone
V skladu z novimi pravili SNTL, ki omogočajo bolj fleksibilno določanje datumov dvobojev v
posameznem krogu, je naša zdesetkana ekipa v dvorani na Galjevici v Ljubljani danes gostila
ekipo NTK Krka iz Novega mesta.
Ob odsotnosti Janeza Tomšeta, ki še vedno preboleva poškodbo, in Andraža Vovka, ki se je
prav tako poškodoval, so v ekipi tokrat zaigrali
Robert Boldin
,
Domen Peperko
,
Tim Šfiligoj
in
Tom Šfiligoj
kot rezerva. Tudi Novomeščani tokrat niso bili popolni, saj je zaradi bolezni
Janeza Petrovčiča
ob
Urošu Slatinšku
in
Nevenu Karkoviču
tokrat nastopil kar 11 letni
Aljaž Šmaljcelj
in si tako prislužil ognjeni krst v ligi.
Fantje iz Novega mesta so kljub borbeni in zavzeti igri naših fantov upravičili vlogo favorita in
zmagali s 5 : 2. Edini točki za našo ekipo sta dosegla Robert in Domen proti malemu Aljažu, ki
pa se je obema zelo dobro upiral.
Robert
je po zaostanku 0 : 2 proti
Nevenu
izenačil, nato pa v zadnjem nizu žal ni zmogel dokončati preobrata, ki bi našim fantom omogočil
nekaj upanja na presenečenje.
Timu
je sicer uspelo odvzeti
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Nevenu
en niz, za kaj več pa mu je zmanjkalo tudi izkušenj in živcev.
Uroš
je bil po pričakovanjih za naše igralce premočan in je vse tri tekme zmagal s 3 : 0, na trenutke
sta ga ogrozila le
Domen
in
Robert
.
V 1. krogu smo za uvod v sezono tako doživeli sicer pričakovan poraz, vendar prikazana igra
kljub temu vliva upanje za prihodnje tekme. V naslednjem krogu, ki bo odigran do naslednje
sobote, bodo fantje gostovali v Puconcih, kjer jih spet čaka močan nasprotnik NTK Kema.
1. SNTL za moške 2009/2010...
Besedilo in foto: B.
Fotogalerija:
{gallery}galleries/2009.10.01.1.sntl.k01/{/gallery}
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