
SMĚRNICE K ÚHRADĚ NÁHRAD A STARTOVNÉ V SEZÓNĚ 2020 - 2021  

  

 1) Směrnice pro úhradu finančních náhrad předsedovi a členům VV při zasedáních VV:   

- při zasedání výkonného výboru se uhradí účastníkům cestovní náklady dle předložené 

jízdenky za cestu veřej. dopravním prostředkem. Při cestě vlastním autem pak   

cestovné ve výši 4,-Kč/1 km.  

2)  Směrnice pro úhradu finančních náhrad  za účast určených funkcionářů (pověření členové ST            

      ČTS řízením turnaje) na turnajích seniorského tenisu, řízených VV v roce 2019-20:         

- jmenovaným pořadatelům na jednotlivých turnajích ITF a ev. VCS bude uhrazeno 

cestovné (cena veřejné dopravy nebo 4,-Kč/1 km u vlastního auta), ubytování (1 lůžko do 

500,-Kč za noc) a za řízení turnaje 1000,-Kč/den (pokud trvá pouze půlden pak 500,-)  

z prostředků VCS. 

- jmenovaný vrchní rozhodčí u turnajů ITF (min. white badge) dle sazebníku  ČTS 

(uhrazeny cestovní náklady a ubytování viz výše).   

3). Směrnice pro rozdělování míčů na jednotlivé turnaje seniorského tenisu: 

- na každý zápas v hlavní soutěži turnajů ITF  3 nové míče, útěchy a čtyřhry s hranými.  

Přesný počet míčů předaných na jednotlivé turnaje upřesní na místě delegát dle    

vylosování soutěže (počtu zápasů). Zbylé pak předá pořadateli dalšího turnaje nebo vrátí 

distributorovy na ČTS (L. Fiala). Pověřený člen VV vede o distribuci míčů skladovou 

kartu (I. Petrová). 

4) Úhrada mzdy sekretáře ST ČTS je zajišťována po dohodě s ČTS z poskytnutých prostředků ČTS  

 seniorskému tenisu.         

5)  Startovné na turnajích: bude vždy stanoveno v rozpisu jednotlivých turnajů na webu ST 

Věková hranice superseniorů pro sníženou výši vkladů je 65 let u žen a mužů, muži 80+ 

a ženy 75+ jsou od startovného osvobozeni, ženy 70+ platí 50% vkladu superseniorů. 

6)  Úhrada  poplatků za turnaje ITF –  po dohodě s ČTS z každoročně poskytnutých prostředků ČTS  

seniorskému tenisu.  

7)  Reprezentace ST na ME a MS družstev 

- poplatek (startovné) bude uhrazeno za jednotlivá družstva z prostředků ČTS 

poskytnutých seniorskému tenisu      

- Jednotlivým družstvům (pokud dodrží stanovené podmínky pro vyslání družstva) bude 

poskytnuta finanční pomoc na účast, závisející na počtu družstev a výši finančních 

prostředků, které bude mít VV k dispozici po dohodě s ČTS nebo ev. sponzorem. Její 

výši určí VV.  Hráči hrají jinak na vlastní náklady.  

- U soutěží jednotlivců se tato finanční pomoc týká pouze po dohodě s ČTS u umístění na 

prvních třech místech.   

- VV  zapůjčí schváleným účastníkům jednotné teplákové soupravy, které budou po 

skončení akce neprodleně vráceny 

  

 

Příloha zápisu jednání VH ze dne 17.7.2020.    Zaznamenal: Jan Kučera 

 

  


