TENIS KLUB KOZJE
Kozje 155
3260 KOZJE

INFORMACIJE ZA ČLANE TK KOZJE – 2018/6
1. 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
Končal se je pomladanski del lige posameznikov TK Kozje. Do začetka avgusta so
ostale neodigrane 4 tekme v 1. ligi in 16 tekem v 2. ligi. Kdor do 1. septembra ne bo
odigral vsaj polovice spomladanskih tekem bo iz lige črtan.
Rezultate lahko spremljate na spletni strani TK Kozje
https://tkkozje.weebly.com/liga-posameznikov.html
3. VETERANSKA SOTELSKA TENIŠKA LIGA 2018
Ekipa TK Kozje 1 je po rednem delu zasedla 1. mesto v 1. ligi in se je neposredno
uvrstila v polfinale play offa, kjer se bo septembra pomerila z ekipo TK Jelšingrad.
Ekipa TK Kozje 2 je tekmovanje v 1. ligi končala na 5 mestu..
Rezultate lige lahko spremljate na http://www.tk-rogaska.com/vstl.html.
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. TURNIRJI MLADIH
V sodelovanju s Športno zvezo Kozje bomo tudi to poletje organizirali turnirje mladih.
Na drugem turnirju je v midi tenisu do 11 let zmagal Lan Mesec, drugi je bil Florijan
Kiderič in tretja Nikita Švajger. V tenisu do 15 let je zmagal Žan Kiderič, drugi je bil
Filip Frece in tretji Lan Gradišek. Naslednja turnirja sta na sporedu v nedeljo 19. 8.
(mini tenis U-9 in tenis U-13) ter 26. 8. (midi tenis U-11 in tenis U-15).
6. 27. OP KOZJEGA V TENISU
TK Kozje bo v soboto, 1. 9. 2018, organiziral tradicionalno, letos že 27. Odprto
prvenstvo Kozjega v tenisu. Prijave se zbirajo do četrtka, 30. 8. 2018, do 17. ure na
mobitel 031 550 579 ali na e-mail tkkozje@gmail.com. Prijavnina za turnir znaša 10
€, vanjo pa je všteta tudi malica za vsakega nastopajočega. Turnir se igra na
izpadanje (podaljšani set do 9 - tie-break pri 8:8) Za najboljše tekmovalce bomo
pripravili pokale ter nagrade (nagradni sklad 250 €).
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