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22.10.2011 - 02.11.2011
Konec novembra in v sredini decembra so naši fantje odigrali še zadnje tri kroge v zimskem
delu 2. SNTL za člane.
V 4. krogu so na gostovanju v postavi Robert Boldin, Miha Flajs in Tom Šfiligoj zabeležili
zmagi proti
NTK Sobota II
s 5 : 0 ter proti ekipi
NTK Branik
iz Maribora, proti kateri so slavili s 5 : 3.
V 5. krogu so v isti postavi na domačih tleh zabeležili dve zmagi proti ekipama iz Notranjske:
najprej so s 5 : 1 odpravili NTK Logatec, nato pa s 5 : 3 še PPK Rakek.
V zadnjem krogu zimskega dela so gostovali na Gorenjskem in se domov vrnili s polovičnim
izkupičkom. Obolelega Toma je v ekipi nadomestil Tim Šfiligoj . Miha in Robert sta svoje
delo odlično opravila in ekipo pripeljala do zmage nad
NTK Križe
s 5 : 3, žal pa je proti ekipi
NTK Triglav
zmanjkalo nekaj sreče. Po zmagah
Roberta
in
Mihe
nad
Denisom Pintarjem
in
Ervinom Grdanom
je bil končni rezultat 5 : 4 za domačine, za katere je tri zmage prispeval
Andraž Novak
.
Naši fantje se tako po zimskem delu 2. SNTL nahajajo na 4. mestu. Brez poraza vodi ekipa NT
K Iskra Avtoelektrika
, za njo pa so tesno skupaj razvrščene ekipe
NTK Arrigoni
,
NTK Triglav
in
NTK Olimpija
, ki se bodo po vsej verjetnosti borile za končno 2. mesto in dodatne kvalifikacije za vstop v 1.
SNTL. Naše fante čaka zelo pomembna tekma že v 1. krogu spomladanskega dela, ko se bodo
7. januarja 2012, v domači dvorani pomerili s trenutno 2. ekipo
NTK Arrigoni
.
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2. SNTL za moške...
Besedilo: Tim
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