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Ljubljana, 16.01.2012
V sredo, 11. januarja 2011, je ITTF podpisal novo sponzorsko pogodbo s kitajskim podjetjem G
AC Group
, ki bo v letu 2012 pokrivalo pokal ITTF Pro Tour, ki se tako letos imenuje
GAC Group 2012 ITTF World Tour
. S to pogodbo so tudi zagotovili, da se bodo najboljši tekmovalci in tekmovalke na svetu letos
prvič v zgodovini namiznega tenisa na zaključnem turnirju, ki bo v začetku decembra 2012,
potegovali za nagrado v višini 1.000.000 USD.
Od 17. do 21. januarja 2012 bo v Budimpešti na Madžarskem na sporedu 1. turnir v novo
imenovanem pokalu Odprto prvenstvo Madžarske 2012 . Na njem bodo nastopili tudi naši
reprezentanti
Saš Lasan, Jan
Žibrat
, Mi
tja Horvat
in
Gregor Zafoštnik
. Kvalifikacije se za naše začnejo v torek ob 11h, ko bo prvi nastopil
Gregor
.
19.01.2012: V finalni del se je pri članih uspelo uvrstiti le Sašu Lasanu, ki se bo danes ob
15:30 za vstop med 32 najboljših v dvoboju lovcev pomeril z Avstrijcem
Weixingom Chenom
.
Jan Žibrat
se je pri članih do 21 let prebil v finalni del, kjer pa ga danes v prvem krogu ob 10:30
ponovnočaka Čeh
Pavel Siruček
, proti kateremu je Jan včeraj zgubil v kvalifikacijah članov z 1 : 4.
20.01.2012: Včeraj se je prvenstvo za naše končalo, saj sta tako Saš kot Jan izpadla že v
prvem krogu.

Odprto prvenstvo Slovenije 2012 v Velenju , ki je bilo tradicionalno prvi turnir ITTF v novem
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letu, bo tako na vrsti kot drugi turnir GAC Group 2012 ITTF World Tour, od 25. do 29. januarja
2012. Na njem si bomo lahko poleg naših najboljših članic in članov ter mladink in mladincev
ogledali še vrsto najboljših svetovnih igralk in igralcev namiznega tenisa.
Oba turnirja bomo, kot vedno, lahko v živo spremljali tudi na itTV .
Od 30. januarja do 3. februarja sledi še novi turnir pod okriljem ITTF Premium Junior Circuit Odprto prvenstvo Slovenije za mladince in kadete 2012
, ki bo tudi v Velenju, na njem pa bodo nastopile mlade igralke in igralci iz 18 držav.
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