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Pozdravljeni tenisači! 

Zimska sezona v prenovljeni teniški dvorani se je že razigrala in ob tem bi se vsem, ki ste nas obiskali, 
radi zahvalili. 

Ob tej priložnosti vam sporočamo, da bomo v kratkem odpravili še določene pomanjkljivosti pri 
razsvetljavi dvorane, dokončali ambient z zavesami na igriščih za badminton, dokončali žensko 
garderobo v novem montažnem objektu ob hodniku v dvorano in vse ostalo, kar bo pripomoglo k 
boljšemu počutju ob koriščenju naših športnih storitev. 

 

Koledar dogodkov  v TC M. Sobota december 2022 - marec 2023:  

- TENIS SLOVENIJA ODPRTO PRVENSTVO U12 round robin mž, sobota 3.12.2022 
- BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR DVOJIC mž– zaključek leta-zabava, sobota 17.12.2022 
- PRIHOD BOŽIČKA ZA OTROKE ITP TENIŠKE AKADEMIJE, sobota 24.12. ob 10h  
- TENIS SLOVENIJA ODPRTO PRVENSTVO U12 finalni deklice, torek-sobota 27.-31.12.2022 
- MEDNARODNI TURNIR ITF za svetovno lestvico U18, MURSKA SOBOTA OPEN 2023          

28.1. – 5.2.2023 
- POMURSKO ZIMSKO PRVENSTVO V TENISU moški posamezno sobota-nedelja 14.-15.1.2023 
- TENIS SLOVENIJA OP MS ČLANI nagradni sklad 2.000 €, petek-ponedeljek 17.-20.2.2023  
- ŽENSKI TURNIR posamezno in dvojice, sobota-nedelja 25.-26.3.2023 
- Pomursko-štajerska zimska teniška liga, 10.12.2022, 7.1., 21.1., 11.2., 25.2., 11.3., 18.3., 1.4. 
- ZAKLJUČEK PŠZTL z zaključnim turnirjem dvojic, sobota 15.4.2023 

 

BOŽIČNO – NOVOLETNI TURNIR ŽREBANIH DVOJIC mž, sobota 17.12.2022 

Vse teniške navdušence vabimo na zaključni turnir žrebanih dvojic, ki se bo začel v soboto 17.12. ob 
11.uri. Vsak igralec ima zagotovljene najmanj tri tekme, najboljših 16 igralcev bo nadaljevalo v 
finalnem delu tekmovanja. Po turnirju ob 18.uri bo organizirana večerja in zabava v Osterii. Prijavnina 
z večerjo (vmesna pogostitev + ruski bife) je 45€, samo večerja (partnerji, ostali) 20€.  
Prijave zbiramo do: 11.12.2022 

 

PRIHOD BOŽIČKA ZA OTROKE ITP TENIŠKE AKADEMIJE, sobota 17.12. od 9h - 11h  

Za vse otroke ITP teniške akademije že tradicionalno organiziramo prihod božička in obdarovanje. Ob 
10.uri se bomo zbrali v teniški dvorani, pričakali božička in ga preizkusili v teniških veščinah. Po 
obdarovanju sledi manjša pogostitev in druženje do 12.ure. 

 

 



DARILNI BON je vedno lepo darilo, še posebej primerno v decembru, ko je čas obdarovanja. 
Za vas smo pripravili bon, katerega se lahko koristi za vse športne aktivnosti v TENIS CENTRU 
M. SOBOTA. Obdarovanec bo tako ob užitku igranja tenisa/badmintona naredil še nekaj za 
svoje zdravje in telo. Sporočite nam vaše želje in darilni bon bomo oblikovali tako, da bo 
primeren za tistega, ki mu ga podarjate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Sobota, 4.12.2022 

Ekipa TCMS 


