ПЛАН РАДА
Тениског клуба "Сирмиум" за 2017. годину

На основу закључака чланова Управног одбора ТК „Сирмиум“ са I седнице УО
одржане 5.3.2017. године, али и обавеза које произилазе из Новог Закона о спорту Репбулике
Србије, УО је донео План рада за 2017. годину.
У 2017. годину ТК "Сирмиум" улази са надом да ће број чланова остати, у најгорем
случају, исти као у претходној години. Управни одбор клуба планира низ активности, који би
требало да учине да играње тениса на теренима клуба представља задовољство свим
члановима и гостима клуба, без обзира старосну доб. То подразумева различите активности
на више поља.
ИНФРАСТУКТУРНЕ АКТИВНОСТИ
Управни одбор је на првом заседању у 2017. години донео одлуке о улагању у
инфраструктуру. Та улагања у 2017. години неће бити усмерена на саме терене, јер је
максималана пажња ка њима била уперена током 2016. године (дубока и детаљна реперација
сва три терена и замена сијалица на рефлекторима).
У плану је набавка клима-уређаја за клупску просторију, који би боравак у
најтоплијим, али и најхладнијим данима у години требало да учини што пријатнијим.
Такође, донета је одлука о увођењу бежичног интернета, који ће бити заштићен
лозинком, али на услузи свим члановима клуба и њиховима гостима.
Поред овога, у плану је решавање питања оставе за торбе током турнира, када имамо
већи број такмичара. Тај простор за одлагање планиран је испод новог дела терасе.
Завршиће се жичана решетка дуж читавог сливника поред терена 1 и 3.
Такође, у плану је и обнављање есцајга и посуђа.
Током сезоне су могуће још неке, додатне активности, уколико се покаже потреба
чланства за њима.
ТАКМИЧАРСКЕ АКТИВНОСТИ
Клуб ће, као и претходних година, имати неколико турнира из календара Тениског
савеза Војводине. Aплицирали за четири турнира, три у конкуреницији јуниора, и један у
конкуренцији ветерана.
Иако још није извршена додела турнира по календару за 2017. годину, имамо обећања
да ћемо по први пут добити организацију турнира за најмлађе, и то у категоријама
„наранџасти“ и „зелени“ ниво. Клуб је и реквизитима и условима сада потпуно спреман за тај
изазов.
У ветеранској конкуреницији очекујемо да ћемо добити прошлогодишњи термин. Ради
се о Меморијалу Ђорђа Станојевића и термин за његово одржавање је први викенд у јуну.
Осим ових турнира, наш клуб ће организовати и званична школска првенства за
основце и средњошколце. У питању су три нивоа такмичења: градско, окружно и
међуокружно. Ова такмичења ће бити одржана између током текуће године у договору са
Спортским савезом града, а њихово одвијање ће бити искључиво радним данима између 9 и
16 часова. Ови турнири су од изузетног значаја за клуб, јер њиховим одржавањем, клуб улази
у систем школског спорта, што отвара читав низ могућности, уз далеко лакше добијање
аплицираних буџетских средстава.
И ове године, наш клуб ће бити домаћин тениског такмичења у оквиру Спортских
игара младих. У овом тренутку још увек није познат термин, те ће он бити накнадно утврђен.
Такође, у сарадњи клуба са ССГ Сремска Митровица, у плану је одржавање радничкоспортских игара у тенису за територију Града Сремска Митровица, са тенденцијом да се у
перспективи на нашим теренима игра турнир овог типа за читав округ, па чак и шире.
Осим ових, званичних такмичења, УО је спреман да организује и низ интерних

турнира за чланове и пријатеље клуба, али и дружења са клубовима-пријатељима из Србије и
Републике Српске. И ове године ће сигурни бити одржан Меморијал Гера, Никица, Мита
током септембра месеца. О терминима одржавања ових такмичења чланови ће бити
благовремено обавештени смс порукама.
Планирамо и турнир „Прва шанса“, као и друга неформална такмичења и дружења
различитим поводима. Она се организују „у лету“, и често долазе на иницијативу чланства,
што поздрављамо.

АЛЕКСАНДАР БЕРИЋ
_____________________
Председник клуба
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