Urjalan tennismestaruudet ratkottu
Sää suosi pelaajia, kun Urjalan tennisseuran ja samalla myös kunnan tennismestaruuksista kisailtiin
kahtena viikonloppuna peräkkäin 8.-9.8. ja 15.8. Kaikkiaan kisoihin osallistui 10 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 8.8. Mukaan uskaltautui vain 4 pelaajaa,
mutta pelien taso oli todella kova. Viime vuoden voittaja 15 -vuotias Veikka Järvinen ei antanut
haastajilleen armoa vaan voitti kaikki ottelunsa menettämättä erääkään. Viimeisessä ratkaisevassa
pelissä Veikka voitti ex-urjalalaisen Jaakko Marjamäen erin 2 – 0 (6 – 3, 6 – 3), mikä samalla nosti
Kimmo Nummisen sarjassa toiseksi koska hän oli voittanut aikaisemmin keskinäisessä pelissä
Jaakon. Sarjassa tylysti neljänneksi jätettiin Hannu Hirvonen, joka kuitenkin palkittiin
kunnanmestaruuspronssilla.
Sunnuntaina 9.8. kisoja jatkettiin naisten sarjalla. Urjalan kesäasukas Irja Eskola ja urjalalaistunut
Tuija Mäenpää ratkaisivat naisten sarjan mestaruuden, ja voittajaksi tuli hyvän pelin jälkeen Irja
Eskola erin 2 – 0 (6 – 0, 6 – 1), mutta kunnanmestaruus meni siis Tuijalle. Naisten pelin jälkeen
seniorisarjan viisi osallistujaa aloitti urakkansa. Tennisseuran ja samalla kunnanmestaruuden
valloitti itselleen Hannu Hirvonen, joka ratkaisevassa pelissä tiukan taiston jälkeen voitti erin 2 – 0
(6 – 3, 6 – 4) viime vuoden voittajan Heikki Halmetojan. Tennisseuran kolmospokaali ja samalla
kunnanmestaruushopea ja pronssi ratkaistiin Martti Nummisen ja Mauri Marjamäen keskinäisessä
pelissä, jonka Martti voitti 2 – 0 (6 – 3, 6 – 4).
Neljä paria lähti tavoittelemaan 4-peli mestaruutta lauantaina 15.8. Tennisseuran mestaruuden vei
ulkopaikkakuntalaispari Jaakko Marjamäki – Heikki Halmetoja voittamalla kaikki pelinsä. Kaikki
ottelut olivat todella tasaisia ja seuraavat sijat jouduttiinkin ratkomaan eräsuhteiden perusteella,
koska muiden parien keskinäisten otteluiden voitot menivät ristiin. Erävertailujen tuloksena sarjassa
toiseksi, mutta samalla kunnanmestariksi, pelasi pari Mauri Marjamäki – Hannu Hirvonen.
Kunnanmestaruushopeaa tuli parille Martti Numminen – Kimmo Numminen ja pronssimitalit
ojennettiin parille Jukka Mäenpää – Veikka Järvinen.
Viime vuoden tapaan kaikki ottelut keskitettiin Nummisen erinomaiselle hiekkapäällystekentälle.
Laukeelan tenniskentille on saatu määrärahaa niiden muuttamiseksi hiekkatekonurmeksi, mikä
toivottavasti lisää tenniksen harrastajamäärää ja sitä kautta yhä useampi pelaaja uskaltaisi tulla
koettelemaan taitojaan myös tenniksen kunnanmestaruuskisoihin.
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