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22.05.2022 - 18:00

Јапански тенисер Римпеи Каваками побједник је овогодишњег 48.
Меморијалног тениског турнира "Др Младен Стојановић", који је
уједно и 15. ИТФ међународни турнир.

Он је у финалном мечу који је данас одигран на терену Тенис клуба "Др Младен Стојановић" био
бољи од Украјинца Олександра Овчаренка , кога је савладао резултатом 2:0, по сетовима 6:2 и
6:2.Финалисти су били задовољни турниром и цјелокупном организацијом те најавили поновни
долазак на приједорски турнир.
"Данас ми је дан био одличан , не могу да објасним ријечима, али данас ми је било невјероватно
добро", рекао је Кавакама.
Његов противник, Украјинац Овчаренко истакао је да је за њега турнир био невјероватан.
"Драго ми је што сам био овдје, ово је лијеп град и људи су добри, организација је добра и

атмосфера и добро сам се осјећао овдје. Мој противник је био бољи од мене, идући пут се надам да
ћу бити бољи од њега и побиједити на овом турниру", истакао је Овчаренко. Директор турнира
Горан Новић је изјавио да су овакве манифестације значајне за развој и популаризацију спорта
међу омладином.
"Ми као организатори смо веома задовољни, прије свега квалитетом виђеног тениса за ових седам
дана , али и чињеницом да смо окупили играче са свим континетата. Данас смо у финалном мечу
видјели два тенисера који су показали веома завидну вјештину и ја сам сигуран да ће они имати и
веома успјешне каријере", казао је Новић.
Начелник Одјељења за друштвене дјелатности, Моња Касаловић је у име града Приједора као
покровитеља турнира, истакла да је град посвећен развоју спорта.
"Са задовољством можемо констатовати да смо на овом турниру имали 69 такмичара из 22 земље
свијета. Ово је један од, да тако кажемо, значајнијих, највећих међународних спортских турнира
који се одржавају у граду Приједору", истакла је Касаловићева
Побједнику је припала награда од двије хиљаде евра и 15 ИТП бодова, док је другопласирани
освојио осам ИТП бодова.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

