Teniški klub
Krka Otočec

/ 25 x naslov državnih prvakov /

1998 – 2003
Teniški klub Krka Otočec ima v svojih vrstah uspešne tekmovalke in
tekmovalce, ki so na januarskih dvoranskih državnih prvenstvih v kategorijah
12, 14 in 16 let osvojili kar šest naslovov državnih prvakov. Pred dnevi pa
dodali še naslov v dvojicah v kategoriji deklice do 14 let.
Prvič v 15-letnem delovanju kluba so zmago slavili hkrati v vseh
treh kategorijah, in sicer tako posamezno kot tudi v igri dvojic. Načrtno
strokovno delo z mladimi teniškimi igralci in množičnost bosta ob organizaciji
mednarodnih turnirjev in drugih pomembnih dogodkov tudi v prihodnje
prednostna cilja kluba.
Lanskoletna odločitev, da v klubu k sodelovanju povabijo nove trenerje
z mednarodnimi izkušnjami in z dodatnim znanjem motorične ter kondicijske
vadbe, se je izkazala za pravilno. Ob strokovnem pristopu pri vadbi se je
povečala množičnost pri vpisu v različne programe (teniški vrtec, teniška
šola, tekmovalna sekcija), obenem pa se je dvignila kakovost teniške igre pri
vseh 68 otrocih v klubu.
Na januarskih državnih prvenstvih je tekmovalna sekcija kluba z rezultati
dokazala, da sodi v sam vrh slovenskega tenisa, saj so osvojili šest državnih
naslovov. Državni prvak do 16 let je postal Bor Schweiger Mužar, državna
prvakinja do 14 let Nika Zupančič in v dvojicah v mesecu maju 2013,
državna prvakinja do 12 let pa Živa Falkner. V kategoriji deklet do 16 let se je
na odlično 3-4. mesto uvrstila Evgenija Burger. Teniški klub Krka Otočec se
tako v svoji 15-letni zgodovini lahko pohvali s 25 naslovi državnih prvakov in
7 naslovi podprvakinj. Omenimo še uspeh 7 letnega Janija Retlja.
Posamezne odlične rezultate so tekmovalci otoškega kluba v zadnjem
obdobju kronali tudi na tekmovanjih v slovenskih ligah. Pri tem je bila med
zelo uspešnimi veteranska sekcija Krkinega teniškega kluba, ki je tudi sicer
dejavno sodeluje pri organizaciji različnih dogodkov in turnirjev.
V Teniškem klubu Krka so zadovoljni z rezultati minulega obdobja, saj
so poleg odličnih tekmovalnih dosežkov in večjega vpisa otrok v teniški
vrtec in šolo, organizirali tudi največ dogodkov doslej. Ob uspešno izpeljanih
projektih so povečali tudi zanimanje za teniško igro in športno rekreacijo
nasploh ter tako polnili teniška igrišča na Otočcu. Da bi zastavljenim
ciljem lahko sledili tudi v letu 2013, bodo za še kakovostnejše delo v klubu
organizirali strokovne seminarje za teniške sodnike in trenerje.
Dodatno so v TK Krka Otočec v zadnjem obdobju organizirali osem
lastnih komercialnih teniških turnirjev za otroke (20 do 30 udeležencev na
posameznem turnirju), celoletno ligo mešanih parov, sodelovali so v 3. moški
članski ligi, ligi do 12 let in 14 let, organizirali dvoboje v 1. slovenski moški
veteranski ligi ter 1. slovenski ženski veteranski ligi.
TK Krka Otočec sodeluje tudi pri mednarodni izmenjavi tekmovalcev,
prav tako sodeluje na teniških kampih v Evropi in na mednarodnih
tekmovanjih. Organizira tudi Miklavžev turnir za veterane, veteransko ligo v
dvojicah, otroške turnirje in lige za veterane in otroke Krka Kids Tour.

Dogodki v organizaciji TK Krka Otočec v letu 2013
1.

DP do 16 let (4. - 11. januar)

2.

DP do 14 let (14. - 20. januar)

3.

Mednarodno prvenstvo ITF do 18 let (27. januar - 3. februar)

4.

Klubske priprave v Strunjanu (konec marca)

5.

Otvoritveni klubski turnir, dan odprtih vrat, kids tour turnir za otroke, začetek
klubskih veteranskih lig in podelitev spričeval za otroke (konec aprila)

6.

10. cvičkov turnir (1. junij)

7.

Liga do 12 let, člani in veterani (maj, junij)

8.

OTO open 7-12 let (29. - 30. junij)

9.

DP do 14 let poletno (maj)

10.

DP do 12 let poletno (julij)

11.

TE do 12 let (7. - 14. julija)

12.

TE do 14 let (13. - 20. julija)

13.

Teniški tabori (15. - 28. avgusta)

14.

OP 8 – 11 TZS turnir za najmlajše (31. avgust)

15.

Liga do 14 let in veterani (september)

16.

4. mednarodno veteransko prvenstvo (27. - 29. september)

17.

Kostanjev piknik in zaključek poletne sezone, dan odprtih vrat (19. oktober)

18.

Klubske priprave v Rovinju (konec oktobra)

19.

Trenerska konferenca 2013 (november)

20.

16. miklavžev turnir (7. decembra)

21.

Zaključek teniške šole in božiček, predstava za otroke (14. december)

Pridite in igrajte tenis z nami na Otočcu!
možnosti za odrasle:
• skupinskih 10 urnih tečajev ali individualne ure s trenerjem
• LETOŠNJA NOVOST – REKREATIVNA LIGA ZA MOŠKE IN
ŽENSKE v različnih jakostnih skupinah.
Vsi, ki bi se želeli preizkusiti v teniški igri v kateri boste lahko
uživali celo življenje ste vabljeni, da se nam pridružite na vadbi v
športnem centru na Otočcu.
Za člane TK Krka Otočec:
1. Paket zunanjih kart (50 ur). Nakup paketa možen na recepciji ŠRC.
2. Ugodnosti pri igranju na zunanjih teniških igriščih do 14.00 ure.
V ostalih terminih 20% popust na redne cene.
3. Ugodnost pri plačilu igrišča za igranje teniške lige.
Pogoj za koriščenje ugodnosti je plačana članarina za leto 2013


možnosti za otroke:
• celoletne vadbe 1 x do 5 x tedensko v skupini ali
• 10 urni skupinski tečaji ali individualne ure s trenerjem ter
• igranje v rekreativni otroški ligi in turnirju
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Ime in priimek otroka:
Datum rojstva:
Ime in priimek starša:
Naslov:
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Več informacij dobite na:
internet strani: www.tenis-krka.org
e-naslovu: dusan.hocevar88@gmail.com
telefonski številki: 031 77 44 10
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