
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 – 2017/6 
 
1. LIGA POSAMEZNIKOV TK KOZJE 2017 
Do 1. septembra je bilo odigranih precej tekem v 1. in 3. ligi posameznikov, medtem 
ko je bila v 2. ligi vsega skupaj odigrana le ena tekma.  
Zato se DRUGA LIGA POSAMEZNIKOV ZA SEZONO 2017 UKINE. 
V 1. in 3. ligi sta na sporedu še dva oziroma en jesenski krog, ter še nekaj zaostalih 
tekem. Podrobni rezultati so na:  
http://tkkozje.weebly.com/liga-posameznikov.html 

 

2. VETERANSKA SOTELSKA TENIŠKA LIGA 2017 
Bliža se polfinale play-offa VSTL 2017 v katerem se bo ekipa TK Kozje 1 pomerila z 
ekipo TK Šentjur 1. To bo ponovitev lanskega finala in upamo, da bo tudi rezultat 
enak.  
Več o ligi najdete na: 
http://www.tk-rogaska.com/vstl.html 
 
3. TURNIRJI MLAJŠIH KATEGORIJ 
V juliju in avgustu smo organizirali po dva turnirja v štirih kategorijah – mini tenis do 
9 let, midi tenis do 11 let in tenis do 13 in do 15 let. Na prvo septembrsko nedeljo pa 
smo pripravili še finala v vseh kategorijah. Skupaj je nastopalo 11 mladih tenisačev, 
kar je bolje kot lani, še vedno pa precej slabše od najboljših let v začetku desetletja.  
Rezultate najdete na: 
http://tkkozje.weebly.com/mladi1.html 
 
4. ODPRTO PRVENSTVO KOZJEGA V TENISU 
V soboto 2. 9. bi moralo biti 26. Odprto prvenstvo Kozjega. Zaradi slabega vremena 
smo ga odpovedali. Nov datum je – nedelja 24. september 2017.  
 
5. SREČANJE S TK GORENJA VAS 
V soboto 16. 9. se bo v Kozjem odvilo četrto prijateljsko teniško srečanje TK Kozje – 
TK Gorenja vas.  
Konec avgusta pa sta se naša člana Roman in Veronika Gradišek udeležila njihove 
slovesnosti ob 30-letnici njihovega kluba in 120-letnici prvega teniškega igrišča v 
Sloveniji na Visokem pri Poljanah. Več o prireditvi najdete na:  
http://tkkozje.weebly.com/gorenja-vas.html 
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