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Ljubljana, marec - maj 2012
V preteklem obdobju so potekala tekmovanja, kjer so nastopali tudi naši tekmovalci.
V finalu ekipnega državnega prvenstva za mladinke in mladince, ki je bilo v Murski Soboti, je
naša ekipa dosegla 7. mesto.
V Cerknici je potekalo državno prvenstvo za člane mlajše od 21 let. V kategoriji posameznikov
sta Tim Šfiligoj in Miha Flajs izpadla že v predtekmovalnih skupinah, Tom Šfiligoj pa je
zasedel 3. - 4. mesto. V kategoriji dvojic je
Tom
z
Darkom Jorgičem
iz NTK Hrastnik osvojil 3. - 4. mesto.
Na 2. TOP 8 turnirju za mladince, je Tom dosegel 5. mesto v prvi skupini, Miha pa 3. mesto v
drugi skupini.
Kot je že v navadi, je v Preserju potekal 7. memorial Gregorja Legiše. Pri kadetih je slavil Tom
Šfiligoj
.
2. TOP 8 turnir za kadete se je odvijal v Preserju, kjer pa je v prvi kvalitetni skupini brez poraza,
slavil Tom.
Državno prvenstvo za mladinke in mladince je bilo organizirano v Izoli. Pri posameznikih je Tom
dosegel 5. - 8. mesto,
Miha
pa 17. - 32. mesto. V moških dvojicah je
Tom
z
Darkom Jorgičem
osvojil 2. mesto,
Miha
pa je z
Andrejem Najdičem Andrinom
zasedel 9. - 16. mesto. V mešanih dvojicah sta
Tom
in
Zala Veronik
dosegla 5. - 8. mesto. Prav tako sta 5. - 8. mesto zasedla
Miha
in
Tjaša Založnik
.

1/2

Rezultati NTK Olimpija v spomladanskem delu
Pripravil: Admin
čet, 24. maj 2012 08:42 - Zadnja sprememba čet, 24. maj 2012 09:09

Na državnem prvenstvu za kadetinje in kadete, ki je bilo v Komendi, je NTK Olimpija zastopal T
om
. Pri posameznikih je osvojil 3. - 4. mesto, ki ga je ponovil tudi v mešanih dvojicah z
Zalo Veronik
. Naslov državnih prvakov v dvojicah sta osvojila
Tom Šfiligoj
in
Darko Jorgič
.
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