
Podpora závodního tenisu 

 
Finanční podpora závodního tenisu 

Hráčům a hráčkám tenisového oddílu TJ Lokomotivy Trutnov (dále jen hráči) vzniká 
nárok na finanční podporu při splnění následujících podmínek: 

1. Hráči reprezentují mateřský oddíl TJ Lokomotivu Trutnov (dále jen oddíl) na 
individuálních turnajích a především pak pravidelně nastupují k utkáním v soutěžích 
smíšených družstev, které pořádá každý rok Český tenisový svaz (dále jen ČTS). Hráči 
jsou povinni nastoupit dle závazných a ČTS schválených soupisek ke všem utkáním 
v soutěžích smíšených družstev, do kterých jsou nominováni. Základní rozdělení hráčů 
do jednotlivých věkových kategorií za účelem obdržení finanční podpory: dorost, 
starší žactvo, mladší žactvo. Hráči musí odehrát minimálně 10 utkání ve dvouhře 
nebo čtyřhře v soutěží smíšených družstev v jedné či více z těchto věkových 
kategorií. V případě zranění či nemoci nebo z jiných závažných důvodů a po předchozí 
dohodě a schválení výkonným výborem oddílu, může být tento stanovený počet 
odehraných utkání nižší. 

2. Minimální bonusová hodnota hráčů dle celostátního žebříčku, který vydává ČTS 
vždy po skončení turnajové sezóny na konci října každého kalendářního roku, musí 
dosáhnout hranice 6 bodů. Platí pro všechny věkové kategorie uvedené v odstavci 
číslo 1. 

Poznámka: Pokud je hráč věkem např. mladší žák a oddíl ho nominuje a závazně 
zapíše na soupisku družstev mladšího i staršího žactva, je hráč povinen nastupovat v 
obou těchto věkových kategoriích a odehrát v každé z nich minimálně 10 utkání ve 
dvouhře nebo čtyřhře, aby mu vznikl nárok na finanční podporu ze strany oddílu 
v obou výše zmíněných věkových kategoriích za předpokladu, že jeho minimální 
bonusová hodnota v každé z nich je 6 bodů. 

 

3. Za každý bonusový bod celostátního žebříčku vydávaného ČTS obdrží hráči 
následující částku: 

dorost - 400,- Kč / 1 bonusový bod 



starší žactvo - 300,- Kč / 1 bonusový bod 

mladší žactvo - 200,- Kč / 1 bonusový bod 

4. Pokud hráči dosáhnou potřebných 6- ti bonusových bodů ve více věkových 
kategoriích a zároveň v nich splnili podmínku o minimálně 10 odehraných utkání 
v soutěžích smíšených družstev, obdrží finanční odměnu za každou věkovou kategorii 
zvlášť. 

5. Hráči obdrží finanční odměnu za bonusovou hodnotu pouze pří dodržení všech 
podmínek uvedených v odstavcích číslo 1 až 4. 

6. Maximální výše finanční podpory na jednoho hráče může v daném kalendářním 
roce dosáhnout 15000,- Kč. 

7. Oddíl hradí cestovné k venkovním utkáním v soutěžích smíšených družstev 
(dospělí, dorost, starší žactvo, mladší žactvo, baby tenis), které pořádá každý rok 
Český tenisový svaz následovným způsobem: 2 vozy/1 utkání/4 Kč/1 km 

 

Podpora závodního tenisu formou bezplatných 
klubových tréninků 

Do klubových tréninků jsou zařazeni závodní hráči oddílu do 18- ti let a starší 18- ti let 
s platnou registrací ČTS, kteří jsou v dané či případně následné herní sezóně vedeni 

na soupisce „A“ družstva oddílu tenisu TJ Lokomotiva Trutnov v soutěži smíšených 
družstev ČTS v jedné z níže uvedených věkových kategorií (jak hráči oddílu, tak i hráči 
jiných oddílů se schváleným hostováním za Lokomotivu Trutnov) 

Hráči a hráčky oddílu musí dále splňovat následující podmínky: 

V probíhající sezóně reprezentují oddíl v soutěži smíšených družstev pořádaných ČTS 

v  následujících věkových kategoriích: dospělí „A“, dorost „A“, starší žactvo „A“, 

mladší žactvo „A“, baby tenis „A“, a zároveň alespoň v jedné z nich odehráli či 
odehrají minimálně 4 utkání ve dvouhře nebo čtyřhře 
 

Mají výkonnost, která umožňuje jejich zařazení do jedné z tréninkových skupin 
vytvořených za účelem podpory formou bezplatných klubových tréninků 



Termíny klubových tréninků, složení tréninkových skupin a počet tréninkových 
jednotek určuje výhradně výbor tenisového oddílu TJ Lokomotivy Trutnov v závislosti 
na přidělených finančních prostředcích 

Výjimky podléhají schválení výboru tenisového oddílu TJ Lokomotivy Trutnov 

 
V Trutnově 14. 9. 2018 
 
 

Ing. Michal Baťka 
Zastupující předseda oddílu 

tenisu TJ Lokomotiva Trutnov 
 

 

 


