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V LETU 2019 OBČUTNO VEČ SREDSTEV NAMENJENIH MLADINCEM IN TENISU NA SPLOŠNO
Novo vodstvo Tenis Slovenije uresničuje zastavljene cilje in obljube, saj je bilo na seji upravnega odbora Tenis Slovenije
(TS) potrjeno blizu 50 % povišanje proračuna za mlade, perspektivne teniške tekmovalce. Strokovni svet bo imel v letu
2019 za Program mladinskih reprezentanc tako na razpolago skoraj 150.000 €
Prav tako je bil na seji potrjen proračun, čigar namen je sofinanciranje programa tekmovalcev pri prehodu iz mladinske v
člansko kategorijo. Skupina najperspektivnejših posameznikov, imenovana »mlada Davis cup in Fed cup reprezentanca«,
bo imela na razpolago sredstva v višini 15.000 €.
Strokovni svet Tenis Slovenije je na korespondenčni seji sprejel sklep o sofinanciranju mednarodnega programa
tekmovanj v višini 6.000 €. Namenjen bo državnim prvakom v kategorijah do 14, do 16 in do 18 let. Konkretno to pomeni,
da bodo državni prvaki/-nje posamezne kategorije prejeli vsak po 1.000 € neposredne finančne pomoči iz Programa
mladinskih reprezentanc (PMR), za financiranje individualnega programa mednarodnih tekmovanj. Pogoj za prejem
sredstev je podpisana pogodba s Tenis Slovenijo za PMR.
Finančna pomoč iz proračuna mladinskih reprezentanc v višini 5.000 €, se prav tako nadaljuje za zmagovalce zaključnih
Mastersov, na katera se uvrsti 12 najvišje uvrščenih tekmovalcev/-k iz jakostne lestvice Tenis Slovenije. Vsak
zmagovalec/-ka bo prejel/-a dodatno sofinanciranje tekmovalnega programa s strani Tenis Slovenije v višini 500 €. Pogoj
za prejem sredstev je podpisana pogodba s Tenis Slovenijo za PMR.
V želji po vzdigovanju igralske kvalitete 1. moške in 1. ženske članske lige, je razveseljiva novost s strani Tenis Slovenije
nagradni sklad v višini 8.000 €. Vodstvo verjame in pričakuje, da bo dvig nagradnega sklada pripomogel k večji investicij
teniških klubov v najboljše tekmovalce/-ke, s čemer se bo dvignil nivo slovenskega ligaškega tenisa. Posledica bo tudi
večja medijska prepoznavnost slovenskega ligaškega tenisa, ki pa bo snovana s skupnimi močmi (pisarna TS – klubi).
Poleg navedenih finančnih pomoči Tenis Slovenija v letošnjem letu organizatorjem tekmovanj pod okriljem TS, zagotavlja
pokale za zmagovalce tekmovanj v kategorijah do 12 let, do 14 let, do 16 let, vsa državna prvenstva, članska tekmovanja
in zaključna Masters tekmovanja. Tenis Slovenija bo klubom zagotovila 223 pokalov. Prav tako bo predstavnik Tenis
Slovenije in uradni fotograf prisoten na finalnih obračunih državnih prvenstev ter ligaških Play off tekmovanjih, kjer bo
častni predsednik, Marko Umberger, uradno podeljeval priznanja.
Tenis Slovenija klubom, članom TS, že brezplačno predaja ozadja za podelitve, nudi promocijo in predstavitev teniških
klubov s pomočjo produktov Tenis Slovenije (Igrajmo tenis!), organizira nagradne igre, urejuje prisotnost klubov na
različnih dogodkih in vstopnice za tekmovanja, objavlja fotografije iz različnih teniških tekmovanj na svojih kanalih za
komunikacijo, nudi pomoč oz. svetovanje pri marketinških aktivnostih, spodbuja projekt Fair-play in podobno.
Tenis Slovenija verjame, da so zapisano začetni koraki v pravo smer, ki bodo zagotovili dvig nivoja slovenskega tenisa na
nacionalnem in mednarodnem nivoju. Ker pa je v slogi moč, vabimo k sodelovanju pri vseh zastavljenih projektih tudi vse
vas, spoštovane in drage člane Tenis Slovenije.

