Urjalan tennismestaruudet ratkottu
Sää suosi pelaajia, kun Urjalan tennisseuran ja samalla myös kunnan tennismestaruuksista kisailtiin
kahtena viikonloppuna peräkkäin 9.-10.8. ja 16.8. Kisat jakautuivat kolmelle päivälle, koska tänä
vuonna kaikki pelit keskitettiin Nummisen erinomaiselle hiekkapäällystekentälle. Kaikkiaan
kisoihin osallistui 12 pelaajaa, jotka kilpailivat neljässä eri sarjassa. Tennisseuran pokaaleista
kilpailivat kaikki osallistujat, mutta kunnanmestaruusmitalit jaettiin vain Urjalan kunnassa kirjoilla
oleville.
Miesten yleisen sarjan mestaruus ratkaistiin lauantaina 9.8. Mukaan lähti 7 pelaajaa, ja yli
kymmenen tunnin uurastuksen jälkeen saatiin mestari selville. Tänä vuonna 14 vuotta täyttävä
Veikka Järvinen voitti tiukassa ja korkeatasoisessa loppuottelussa nykyään Jyväskylässä
vaikuttavan Jaakko Marjamäen erin 2 – 0 (eräluvut 6 – 4, 6 - 3). Kolmanneksi sarjassa jätettiin
viime vuoden mestari Kimmo Numminen, joka kuitenkin voitti kunnanmestaruushopeaa. Pronssia
sai Hannu Hirvonen.
Sunnuntai 10.8. aloitettiin monien vuosien tauon jälkeen naisten sarjalla. Irja Eskola ja Tuija
Maijala ratkaisivat naisten sarjan mestaruuden, ja voittajaksi tuli hyvän pelin jälkeen Irja Eskola
erin 2 – 0 (6 – 1, 6 – 1). Naisten pelin jälkeen seniorisarjan kuusi osallistujaa aloittivat urakkansa.
Seniorisarjan valtikan valloitti itselleen takaisin Urjalan kesäasukas Heikki Halmetoja, joka tiukan
taiston jälkeen voitti viime vuoden mestarin Hannu Hirvosen erin 2 – 1 (7 – 6, 4 – 6, pitkä tiebreak
10 – 6). Seniorisarjan kunnanmestaruus meni kuitenkin Hirvoselle, hopeaa voitti Martti Numminen
ja pronssia Mauri Marjamäki.
Neljä paria lähti tavoittelemaan 4-peli mestaruutta lauantaina 16.8. Mestaruuden vei pari Mauri
Marjamäki – Heikki Halmetoja voittamalla kaikki pelinsä. Hopeaa parille Martti Numminen –
Hannu Hirvonen ja pronssimitalin saivat kaulaansa pari Pentti Mäkinen – Kimmo Numminen.
Pelien jälkeen kunnan nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki kävi pujottamassa
kunnanmestaruusmitalit kaulaan kaikkien sarjojen parhaille.
Tenniskisojen osallistujamäärä samoin kuin pelaajajoukko on viime vuosina pysynyt suunnilleen
samana. Tänä vuonna tenniskisojen pelaajien ikähaitari oli 14 – 80 vuotta eli tennis soveltuu hyvin
kaiken ikäisille. Tennisseuran toiveena olisi, että tenniksen pariin saataisiin uusia harrastajia, jotka
sitten tulevina vuosina uskaltautuisivat testaamaan taitojaan myös tennisseuran kisoissa.
Hannu Hirvonen

Eri sarjojen mitalistit ryhmäkuvassa vasemmalta Pentti Mäkinen, Kimmo Numminen, Veikka
Järvinen (edessä), Mauri Marjamäki, Heikki Halmetoja, Martti Numminen ja Hannu Hirvonen.
Kuvasta puuttuvat Jaakko Marjamäki ja naisten sarjan Irja Eskola ja Tuija Maijala.
Kuva: Terttu Numminen

