
 

 

ИЗВЕШТАЈ  

за “Чунга Лунга” детскиот турнир во организација на Тенискиот клуб Југ и подржан од 

Македонската Тениска Федерација 

  

Во рамките на предвидените активности на МТФ и комитетот за Развој – Детски Тенис за 

2011 година, во периодот од 8.10.2011 до 15.10.2011 на терените на Тенискиот клуб Југ од Скопје 

се одржа детски турнир “Чунга Лунга”. Организатор на овој турнир беше Тенискиот клуб Југ од 

Скопје.  На турнирот беа одиграни мечеви од сите нивоа на детскиот тенис вклучувајќи црвен, 

портокалов и зелен тенис.  

Формата за црвен и портокалов тенис беше во игра по групи, додека за зелен тенис 

формата на натпревари беше во согласност со натпреварувачкиот календар и правилник при МТФ. 

Вкупниот број на деца учесници на турнирот изнесуваше 137 од вкупно 10 клуба од цела 

Македонија, како што еприкажано во следната Табела: 

     

 

ТЕНИСКИ КЛУБ 

 

 

ЦРВЕН ТЕНИС 

 

ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС 

 

ЗЕЛЕН ТЕНИС 

Тк Југ – Скопје 32 20 20 

Тк Битола – Битола 10 3 3 

АТК – Скопје 3 6 3 

Тк Астибо – Штип 3 5 1 

Тк Ас – Скопје 2 12 2 

Тк МТП - Скопје 2 3 1 

Тк Леонтич – Скопје / / 1 

Тк Акватен - Кочани / / 1 

Тк Славија – Охрид / / 3 

Тк Велес - Велес 1 / / 

Број на учесници по 

категории 

 

53 

49 35 

24 

јуниори 

25 

јуниорки 

22 

јуниори 

13 

јуниорки 

 

Вкупно учесници 

 

 

137 

  



39%

36%

25%

1 2 3

 

Процентуален приказ на застапеност на учесниците во трите категории 

 

Покровител на овој турнир беше добро познатиот бренд “Чунга Лунга”, кој што за сите 

учесници имаше обезбедено диплома и пакетче од своите производи.  

Спортски награди за најдобрите во зелениот турнир беа обезбедени од организаторот-

домаќин на турнирот тенискиот клуб Југ од Скопје. 

 Успешната организација на овој детски турнир беше надополнета со одлична игра, 

позитивен спортски дух и приод кон мечевите и взаемна дружба помеѓу натпреварувачите од сите 

категории.  

Повеќе информации и фотографии од атмосферата за време на турнирот може да се видат 

на официјалната web страна за детски тенис www.mtfdetskitenis.mk. 

 

Припремил 

Страте Крстевски 

Координатор за детски тенис при МТФ 

 

 

 



 

 


