
TENIS KLUB KOZJE, KOZJE 155, 3260 KOZJE; D.Š. 54208491; TRR št. SI56 6100 0001 5289 972 

 

TENIS KLUB KOZJE 

Kozje 155 

3260 KOZJE 
 

 

    

INFORMACIJE ZA ČLANE TK KOZJE – 2017/3 
 
1. LIGA POSAMEZNIKOV TK KOZJE 2017 
V ligo posameznikov TK Kozje za sezono 2017 se je prijavilo 20 igralcev in 

igralk, po sedem v prvi in drugi ligi, ter šest v drugi ligi.  

Podrobnosti o ligi najdete na naslovu: 

http://tkkozje.weebly.com/liga-posameznikov.html 

 

2. VETERANSKA SOTELSKA TENIŠKA LIGA 2017 
Pričela se je dvanajsta sezona Veteranske Sotelske teniške lige v organizaciji TK 
Rogaška. Tudi letos v ligi nastopata dve ekipi TK Kozje, prva v prvi in druga v drugi 
ligi. Obe sta odlično začeli sezono. Ekipa TK Kozje 1, ki brani naslov prvaka, je v 1. 
krogu premagala ekipo TK Rogaška z rezultatom 4:1. Zmage so prispevali Blaž Hartl, 
Iztok Artič, Mladen Kantoci in Damir Škerl, dvojice pa so naši predali.  
Ekipa TK Kozje 2 pa je v drugi ligi zabeležila že dve zmagi. V 1. krogu so doma 
premagali ekipo TK Šentjur 2. Zmage sta prispevala Bojan Dobravc in Matej Sok 
posamezno in še v dvojici. V 2. krogu so z istim rezultatom premagali še ekipo TK 
Štore. Tudi tokrat sta posamični zmagi prispevala Bojan Dobravc in Matej Sok, 
odločilno točko pa še dvojica Roman Gradišek-Matej Sok.  
Več o ligi najdete na: 
http://www.tk-rogaska.com/vstl.html 
 
3. PRODAJA NALEPK in DODATKI 
Z nakup nalepk in plačilo članarine se obrnite na Blaža ali Roman. Prav tako lahko po 
klubskih cenah kupite teniške žogice, gripe, kakšen lopar …  
V prostorih Športnega parka pa si lahko na klubskem napenjalcu napnete strune ali 
pa se zato obrnite na Blaža ali Dejana.  
 
4. TERMIN ZA REKREACIJO ČLANOV IN ČLANIC 
Tudi letos sta rezervirana termina za igranje članov in članic s plačano razširjeno 
članarino. Termin ostaja enak – torki med 19. in 21. uro za člane in srede med 
19. in 21. uro za članice. Ker je članic številčno manj, se jim lahko priključijo tudi 
člani, ki nastopajo v tretji ligi posameznikov TK Kozje. 
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