TENIS KLUB KOZJE
Kozje 155
3260 KOZJE

INFORMACIJE ZA ČLANE TK KOZJE – 2018/4
1. PRIČETEK IGRANJA IN PRODAJA NALEPK
Z 27. aprilom se je pričelo igranje na igriščih TK Kozje z nalepkami. Cena članarine in
nalepk se ni spremenila. Za nakup nalepk in plačilo članarine se obrnite na Blaža ali
Romana. 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.
2. LIGA POSAMEZNIKOV TK KOZJE 2018
V ligo posameznikov TK Kozje se je v letu 2018 prijavilo 17 članov in članic.
Razdeljeni so v dve ligi. Odigranih je bilo že kar nekaj tekem. Rezultate lahko
spremljate na spletni strani TK Kozje
https://tkkozje.weebly.com/liga-posameznikov.html
3. VETERANSKA SOTELSKA TENIŠKA LIGA 2018
TK Kozje tudi v letu 2018 sodeluje v VSTL z dvema ekipama. Obe nastopata v 1. ligi.
Rezultate lige lahko spremljate na http://www.tk-rogaska.com/vstl.html.
Ekipa TK Kozje 1 je po rednem delu zasedla 1. mesto v 1. ligi in se je neposredno
uvrstila v polfinale play offa.
Ekipa TK Kozje 2 je po rednem delu zasedla 5. mesto v 1. ligi in se bo v kvalifikacijah
za četrtfinale play offa pomerila z ekipo TK Ponikva.
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.
5. PRVI TURNIR ČLANOV – OBČINSKO PRVENSTVO
Prvi turnir članov TK Kozje je bil v soboto 2. junija in je štel hkrati za občinsko
prvenstvo. Nastopilo je osem igralcev, zmagal je Blaž Hartl, drugo mesto je osvojil
Matej Sok in tretje Gregor Volavšek.
https://tkkozje.weebly.com/268lani.html
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