Vážení sportovní přátelé,
u příležitosti Nového roku Vám všem přeji především pevné zdraví, hodně úspěchů v osobním,
pracovním i sportovním životě. Děkuji Vám za spolupráci v roce 2015 a těším se naši spolupráci i v roce
letošním. Rád bych také poděkoval všem svým kolegům z Výkonného výboru, vedoucímu soutěží a
členům Dozorčí rady za jejich celoroční práci ve prospěch naší tenisové oblasti. Dále všem pověřeným
klubům za organizaci meziokresních a oblastních přeborů, finálových kol soutěží mini a baby tenisu,
jednotlivcům i družstvům za reprezentaci na MČR, LODM, Junior Fed a Davis Cupu, trenérům,
rozhodčím, lektorům a dalším spolupracovníkům oblastního svazu. Vám všem ostatním děkuji za
shovívavost v případech, kdy vedení svazu v něčem nechtě pochybilo či rozhodlo ne vždy dle Vašich
představ a také za konstruktivní připomínky a podněty, které napomáhají rozvoji tenisu v naší oblasti
a zlepšení naší práce.
Věřte, že prvořadým zájmem vedení Východočeského oblastního tenisového svazu je poskytování co
nejkvalitnějšího servisu klubům a hráčům, dále organizace a dohled nad soutěžemi družstev a
jednotlivců, péče a podpora talentované mládeže, rozvoj mini a baby tenisu, udržování a rozšiřování
základny trenérů a rozhodčích. Snad se nám tyto cíle daří naplňovat. V rámci daných možností budeme
chtít, tak jako v loňském roce:
a) materiálně podporovat aktivní kluby formou přidělení tenisových míčů
- uspořádání turnajů kategorie. „B“
- uspořádání stanoveného počtu turnajů mládeže kategorie „C“ zařazených do ZTL a LTL ČTS
- účast tří a více smíšených družstev v soutěžích mládeže
b) materiálně a finančně podporovat pořadatele meziokresních a oblastních přeborů
- meziokresní přebory (finanční dotace, míče, poháry/medaile, diplomy)
- oblastní přebory (finanční dotace, míče, poháry/medaile, diplomy, věcné ceny)
c) materiálně a finančně podporovat finálové turnaje soutěží družstev mini a baby tenisu
- pořadatel (finanční dotace, míče, pohár/medaile, diplomy)
- první čtyři družstva (finanční odměna)
d) materiálně a finančně podporovat talentované hráče mládeže
- provoz TSM (pronájem haly a kurtů léto/zima, trenér, míče, soustředění, odborná lékařská prohlídka)
- finanční příspěvek členům TSM na individuální přípravu v klubu
- vyhodnocení nejlepších hráčů VčOTS do 16 let „Kanáří naděje“ (trofej, finanční a materiální odměna)
- vyhodnocení nejlepších hráčů jednotlivých věkových kategorií mládeže (plaketa a materiální odměna)
Celková výše uvedené materiální a finanční podpory mládežnického tenisu v naší oblasti v roce 2015
činila cca 800.000,- Kč. Udržení tohoto trendu i letos je podmíněno výší obdržených dotací z ČTS.

Důležité informace, termíny a pokyny týkající se sezóny 2015/2016
Školení a doškolení rozhodčích licence B a kadet se bude konat v termínu 12. – 13. 3. 2016.
Podrobnější informace včetně místa konání, lektora, ceny školení a způsobu přihlášení najdete na
webu ČTS v sekci školení trenérů a rozhodčích.
Školení trenérů III. třídy se bude konat v termínu 8. – 17. 4. 2016. Podrobnější informace včetně místa
konání, lektora, ceny školení a způsobu přihlášení najdete na webu ČTS v sekci školení trenérů a
rozhodčích.
Pro aktuální informace doporučuji pravidelné sledování oficiálního webu Českého tenisového svazu
www.cztenis.cz a Východočeského oblastního tenisového svazu www.vychodocesky.cztenis.cz.
(pokračování na další straně)

- do 15. ledna 2016 vyplnění formuláře „Přihláška do soutěží smíšených družstev“ všech kategorií
(včetně soutěží seniorů, minitenisu a babytenisu) zašlete na předepsaném tiskopisu, který naleznete v
sekci formuláře na webu VčOTS, výhradně na e-mail vychodocesky@cztenis.cz
- do 15. ledna 2016 vyplnění formuláře „Kontakty klubu“, který je ke stažení v rubrice formuláře na
webu VčOTS www.vychodocesky.cztenis.cz, a jeho odeslání na e-mail: chmelar.tenis@seznam.cz
Současně žádám také o aktualizací kontaktních údajů v IS ČTS.
- do 31. ledna 2016 uhradit každoroční poplatek za „Kolektivní registrace klubu“ u ČTS ve výši 1.000,Kč. Pro všechny kluby je splatný v souladu s aktuálním zněním Registračního řádu daného roku na účet
VčOTS 1236441309/0800 (platební údaje jsou uvedeny níže). Neuhrazením poplatku za kolektivní
registraci se klub vystavuje riziku vyškrtnutí z ČTS se všemi důsledky.
- do 15. února 2016 založit do „Letní termínová listina ČTS 2016“ turnaje třídy „C“ a „D“, a dále dle
výsledku výběrového řízení „MOP“ (zadat jako „přebor“) a „B“ (zadat jako „C“). Letní termínová listina
ČTS bude zveřejněna 15. března 2016.
- do 31. března 2016 uhradit „Poplatky za přihlášení turnajů do LTL ČTS 2016“. Úhradu provádějte až
po zveřejnění výměru na webu VčOTS (platební údaje jsou uvedeny níže).
- do 31. března 2016 uhradit „Poplatky za přihlášení družstev do soutěží 2016“. Úhradu provádějte
až po zveřejnění výměru na webu VčOTS (platební údaje jsou uvedeny níže).
Variabilní, konstantní a specifické symboly pro úhradu poplatků na účet VčOTS 1236441309/0800
Druh platby:
VS:
KS:
SS:
Kolektivní registrace
201601
0308
ev. číslo klubu (xxxxx)
Poplatek za turnaje ZTL
201602
0308
ev. číslo klubu (xxxxx)
Poplatek za turnaje LTL
201603
0308
ev. číslo klubu (xxxxx)
Poplatek za družstva
201604
0308
ev. číslo klubu (xxxxx)
Převod soutěží, změna názvu
201605
0308
ev. číslo klubu (xxxxx)
Změny na soupisce, pozdní zápis
201606
0308
ev. číslo klubu (xxxxx)
Nenastoupení k utkání
201607
0308
ev. číslo klubu (xxxxx)
Pozdní výsledky - jednotlivci
201608
0308
ev. číslo klubu (xxxxx)
Ostatní platby
201609
0308
Oficiální míč VčOTS - pro období 2016 - 2018 zůstává i nadále oficiálním míčem východočeské oblasti,
na základě nově podepsané smlouvy, míč značky Wilson dodávaný společností AMER SPORTS Czech
Republic, s.r.o. To znamená, že je výhradním míčem pro soutěže všech věkových kategorií jednotlivců
i družstev započítávaných do klasifikace ČTS. Je smluvní povinností hrát míči Wilson s logem ČTS!
Oficiální míč pro soutěže družstev minitenisu a babytenisu bude ještě upřesněn.
Způsob objednávání - zůstává stejný jako doposud. Jednotlivé kluby a oddíly mohou míče Wilson
nakupovat přímo u našeho smluvního partnera na základě písemné objednávky prostřednictvím emailu monika.hlasova@amersports.com, dále telefonicky na tel. čísle 272 700 963, 272 700 964, nebo
osobním odběrem v sídle firmy AMER SPORTS CR, V Chotejně 700/7, 102 00 Praha 10, Hostivař) s
uvedením registračního čísla klubu v ČTS (05 / 0xxx). Minimální objednávka je 72 ks jednoho typu míče,
tj. 6 tuctů, úhrada dobírkou přepravci nebo platbou předem.
Cena - zde bohužel došlo ze strany AMER SPORTS CR ke zvýšení ceny míčů, které jsou následující:
- Tour Clay Red
25,00 Kč
- Team W practice
18,00 Kč
- Australian Open (s logem ČTS)
22,00 Kč
- Starter Play (babytenis)
21,50 Kč
- US Open (s logem ČTS)
21,50 Kč
- Starter Orange/Red (mini)
21,00 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH (DPH bude kalkulováno dle platné sazby)
Doprava - dopravu hradí AMER SPORTS CR, v případě objednávky min. množství 5 kartónů.
Jaroslav Rybka, prezident VčOTS

