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Тениски савез Републике Српске /у даљем тексту Савез/ своје активности је
започео припремама за лиценцирање клубова из РС у ТС БиХ и узимањем
учешћа при изради правилника о лиценцирању клубова и такмичара на
нивоу ТС БиХ,као и котизацијама за организацију државних и отворених
првенстава.
Узели смо активно учешће у организацији државних првенстава у Сарајеву
Као и сваке године приступило изради програма рада и подношен је
захтјева за финансијску подршку за 2010.годину Министарству за
породицу,омладину и спорт.
У мјесецу марту приступило се припремама за сезону 2010.године,а
приоритети су били усмјерени на питања везано за чланарине,котизације и
календар такмичења.
Осим припреме календара такмичења приступило се и регисртрацији
клубова и такмичара за 2010.годину.
Календар такмичења је усвојен са закашњењем што је довело до
отказивања неки од турнира.
Током читавог наведеног периода сталне су активности и сукоби са
ставовима везаних за функционисање ТС БиХ /узурпирање
надлежности,блокада рада комисија,Управног одбора,Надзорног одбора ТС
БиХ,избор селектора............./
На ове активности уложено је много труда и времена и још увијек се није
дошло до неопходних рјешења,тако да и у 2011.години треба наставити са
започетим активностима.
У току 2010 године успјели смо послије дуже времена организовати
првенства РС и поново почети са организацијом лиге до 12 година .
Такође су извршене организационе припреме за успостављање такмичења
у појединачној конкуренцији у организацији ТС РС те припреме за
организовање лига до 12,16 година и сениори.
Савез је у овој години добио и своју веб страницу која данас омогућује
бољу комуникацију између савеза, играча , клубова и љубитеља тениса.
ТК »Добој« из Добоја, ТК »Прохема« из Брчког и ТК »Др.М.Стојановић из
Приједора су изванредно организовали турнире из серије „Futures«,као и
турнире из серије ИТФ »Women« / ТК«Добој« и ТК »Прохема« /
.
Успјешно је организован камп у Српцу под водством Тренера Војина
Шукала.

Послови који су обављани ради функционисања такмичарске сезоне су
обављани квалитетно и на вријеме.
Савез је дао свој допринос у организацији АТП-а »Challenger«,Бањалука
2010,који је и ове године успјешно организовао ТК »Младост«из Бања Луке.
У Приједору је у организацији ТК Др.Младен Стојановић и ТС РС одржан
међународни семинар за судије и стицање дипломе Левел 1.
Са Министарством за породицу ,омладину и спорт приступило се
прпремама за подношење захтјева за изградњу три тениске хале у
Републици Српској.
Реализација наведених захтјева је обуставлјена због промјене структуре
министарства те са истим активностима треба наставити у 2011. Години.

У Савез се у 2010.години регистровало 18 клубова и 436 такмичара.
Клубови из Републике Српске су одржали :
-

38 турнира из календара такмичења Босне и Херцеговине.
3 првенства РС
Лига у категорији до 12 година
1 турнир АТП „Challenger“
3 турнира ИТФ »Futures«
2 турнира ИТФ »Women circuit«
1 турнир ТЕ 12 година

Сви турнири су одржани веома квалитетно уз одличну организацију и вредне
спортске награде.Посебно треба напоменути висок ниво организације
међународнох турнира,за које су клубови организатори добили похвале и
признања од међународних тениских асоцијација.
Предсједништво је одржало 5 сједница
Одржане су три сједница Скупштине .
.
Бања Лука, март 2011.год.

