ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Тениског клуба "Сирмиум"
- за 2016. -

ДРУГА ГОДИНА МАНДАТА
Друга година за нови Управни одбор почела је састанком Управног одбора и поделом
задатака за припрему сезоне. Циљ је био да се играње и боравак на теренима ТК „Сирмијум“
учини што комфорнијим. Констатовано је да клуб ушао у мирније воде, те да се без трзавица
наставља са радом. Уз политику цена, боље односе у клубу и добру атмосферу, УО одбор је
ушао у нову сезону са надом, да ће она бити рекордна по броју чланова и донети помаке у
раду са младима.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ УО КЛУБА
Управни одбор је током 2016. године радио без проблема. Иако све одлуке нису
доношене једногласно, свака одлука већине је испоштована, те потом реализована.
УО је имао и једну измену у свом саставу. УО одбор је напустио Предраг Кобаш, а
позив да попуни његово место прихватио је Бранко Ћирић.
Улоге чланова УО су углавном остале исте. Договором међу члановима УО, обављање
административних улога је добио председник клуба, Александар Берић. Послове у вези
финансија је преузео Дејан Нинковић, а све у вези турнира покривао је Ђорђе Крстић.
Одржавање и анализу видео-надзора је добио Далибор Ђурђевић. Горан Рајић и Бранко
Ћирић су имали задатак да надгледају рад домара, а рад плац-мајстора надгледао је
Александар Берић. Остали чланови УО нису имали стриктне задатке, али су договорно
учествовали у различитим активностима, договараним на састанцима УО.
Желим да нагласим да ни током 2016. године није забележен ниједан инцидент у
раду УО, чиме је тај сегмент деловања наставио да доноси стабилност клубу и несметано
функционисање.
УО одбор је свестан и доприноса свих чланова доброј атмосфери и захвалан је на
томе.
РАДОВИ НА ТЕРЕНСКОМ ИНВЕНТАРУ
Прве активности новог УО су биле везане за доношење одлука о уређивању теренског
инвентара, почетку сезоне, о новом ценовнику чланарина, о заслужним члановима и
сличним темама.
УО је донео одлуку да се у потпуности освеже терени, што је у конкретном случају
значило не само дрљање него и дубоко прекопавање сва три терена. Проблеми из 2015.
нису смели да се понове, одваљивање делова терена било је не само ружно, него и опасно.
Консултовали смо се на много адреса, распитивали код стручњака за терене и донели одлуку
да припрему терена ове врсте препустимо професионалцима.
Терени 1 и 2 су дубоко прекопани, чиме су разбијене обе плоче које су се временом
појавиле. Стара шљака је уситњена, додата нова и терени су након равнања били спремни.
Поставили смо нове мреже и нове линије на терене 1 и 2. Најважније од свега да су терени
опет постали квалитетни и безбедни. Временски гледано, лоша кишна сезона је учинила да
је требало дуго, око два месеца, да се терени осуше, и чини се, да ће прави ефекат радова на
подлози бити видљив тек у 2017. години.

Благо површинско прекопавање је урађено и на терену 3, на којем није било потребне
за детаљнији претрес шљаке. Најбоље старе линије са терена 1 и 2 су искориштене за
посатвљање на „тројку“.
Током сезоне, након великог невремена, имали смо штету на огради која дели терен
број 3 од преостала два. Штета је у року од 24 часа санирана, а ограда је додатно ојачана, те
не очекујемо понављање сличне ситуације.
Ангажована је и екипа електричара која је заменила све неисправне сијалице на
рефлекторима.
Клуб је набавио још столова и столица, тако да је обогаћен инвентар за терасу која је
постала место окупљања још већег броја чланова.
Уграђен је и сат, видљив са сва три терена.
Набављене су и мале мреже и одговарајуће лопте за такмичења на „црвеном“,
„наранџастом“ и „зеленом“ нивоу, а клуб ће аплицирати за организацију турнира у тим
категоријама у 2017. години.

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
Током 2016. године у више наврата организовани су семинари за представнике
клубова везане за упознавање и примену новог Закона о спорту Републике Србије. Све што је
тражено од нас, применили смо у пракси, али и у делу који се односи на вођење
документације. У Спортском савезу града важимо за клуб који изразито квалитетно и уредно
води документацију. Вођени су сви записници, уредно донете све одлуке које су и у складу
са Статутом клуба и са новим Законом.
Одредбе новог Закона имале су и неке своје новине, пре свега кад је у питању улога
оперативних тренера у клубовима. По новом Закону, тренинге могу држати само клубови
који имају школоване тренере, тренере са лиценцом, нико други. То је разочарало неке
чланове који су држали часове иако нису имали лиценцу за тако нешто, али, наше је било да
испоштујемо Закон.
Постојао је предлог да се заинтересовани чланови клуба који желе да постану
тренери, да им клуб сноси део трошкова те школарине. Предлог није прошао на УО, али ни
обећана школа није почела са радом на територији града, тако да остаје статус кво по том
питању. Надлежна градска управа која је задужена за спорт је чак нарочито препоручила да
се средства која се добију од града усмере на едукацију тренера и рад са младима, али тај
новац већини клубова у 2016. није стигао.
Промена Закона о спорту подразумевала је и измењен начин аплицирања за средства
из Буџета. Сва документација за аплицирање је уредно и благовремено поднешена,
међутим, од пара ништа, а објашњење је било да новца нема.
У административне послове се подразумева и комуникација са надлежним савезом. У
нашем случају, у случају клубова попут нашег, комуникација са ТС Србије је постала обично
губљење времена, јер нити имају шта да нам понуде, нити могу нешто да нам дају, али зато
уредно траже годишњу чланарину од 15000 динара.
У односу на ТСС, ситуација у комуникацији са ТС Војводине је другачија. Од ТСВ
добијамо право на организацију такмичарских турнира и неку врсту легитимитета. Са њима
смо имали посебан проблем, због, како сам председник ТСВ каже, лобија у савезу по питању
доделе термина и броја турнира. У тој причи смо као клуб били гурнути у страну. На старту
2016. године су нам доделили организацију само два турнира. Неки клубови из окружења су
добили и по четири, а да при том нису ни близу по условима за такмичење или по броју
терена. Дошли смо до тога да им је поручено да наш клуб ТСВ буквално гура из сопственог

чланства, а да од тог чланства имамо само обавезу плаћања годишње чланарине од 8000
динара. Уследила је жестока реакција УО и председника клуба, а та реакција је била тема и
на УО ТСВ. Епилог је да је плаћање чланарине ка ТСВ у потпуности укинуто, а ТК „Сирмијум“
је добио право на још један дечији турнир. Ових дана са нестрпљењм очекујемо
информацију о додели турнира за 2017. годину, да видимо да ли се ишта променило.
ТАКМИЧЕЊА
У 2016. години клуб је конурисао за 4 турнира, али је добио право само на два, по
један ветерански и јуниорски. Након реговања УО ка ТСВ, добијен је накнадно још један
турнир у млађим категоријама.
Клуб је био и организатор тениског турнира у оквиру „Спортских игара младих“.
Предвиђено је било да у сарадњи са Спортским савезом града организујемо и појединачна и
екипна школска првенства града, али је због неспоразума око категорија између ТСС и
Олимпијског савеза Србије, то остављено за наредну сезону.
По први пут је ТК „Сирмијум“ био домаћин и организатор једног државног првенства,
а у питању је било Првенство новинара-тенисера Србије, које је било и изборно за светско
првенство. Добра организација тог турнира нам је донела ретко признање – специјалну
плакету за унапређење тениса од ТСС и УНС.
Планирани турнир у оквиру радничко-спортских игара није одржан, због мало броја
термина, узрокованих кишном сезоном.
Одржана су оба меморијала, један по календару ТСВ, а други интерно, са намером да
не заборавимо чланове који су преминули.
Као и сваке сезоне, организовали смо интерне турнире отварања и затварања сезоне.
Такође, вратили смо традицију играња турнира тзв. „Прве шансе“ и ту традицију ћемо
наставити да чувамо редовним одржавањем.
У 2016. години нисмо играли интерне лиге, јер смо са искуством из претходне сезоне
проценили да не постоји озбиљност код једног броја чланова који се пријаве да играју, па не
одиграју ни један меч.
Број интерних турнира није био као претходних година само из разлога везаних за
лоше временске прилике.
Вредно је напоменути да један број чланова клуба одлази и на турнире који се
организују у другим клубовима, те да, с обзиром на бројност, чине врло важну улогу у
одржавању тих турнира.
ЧЛАНСТВО
УО је дао свој максимум у стварању и очувању добре атмосфере у клубу. Наравно, све
то не би било довољно да ни сами чланови нису дали свој допринос. Због поменуте
атмосфере, политике цене, добрих терена и свеукупног амбијента, рекордна 2015. година је
надмашена по бројности чланова.
Клуб је у једном тренутку током 2016. године имао 83 члана, незабележно у историји
ТК „Сирмијум“. Током сезоне, тај број није падао испод 80.
Ове године смо имали и три даме у нашем чланству.
РАД СА МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА

Рад са децом у 2016. години се није битније разликовао у односну на претходне

сезоне. Свесни да је број те деце сведен на минимум, углавном због лоше финансијске
ситуације код грађанства, покушали смо да променимо приступ.
Као и претходних сезона, и у 2016. години је постојао проблем са омасовљењем
тениса међу млађим категоријама. УО је сакупљао искуства и других клубова по овом питању
и решио да организује школу тениса за најмлађе која би била бесплатна за децу, али би клуб
плаћао тренере за тај ангажман. Са том идејом је и аплицирано за средства из градског
буџета. Донета је одлука да клуб не улаже средства којима располаже, него средства која би
добио од града. Та средства су нам стално обећавана, „само што није уплаћено“, „решење је
потписано, само да уплате...“, али до краја није било ништа од тих пара, као ни од наше
бесплатне школе.
Остаје нам да у перспективи потражимо неки други начин.
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