Kanáří naděje VčOTS 2016
Anketa „Kanáří naděje“ oblastních tenisových svazů a udílení trofejí je mladší dcerou udílení těch velkých
„Zlatých kanárů“. Za těmito mladšími dcerami již několik desítek let stojí časopis TENIS spolu se
sponzorem ČTS a VčOTS firmou Amer Sports CR.
Výkonný výbor VčOTS na rozdíl od předchozích let rozhodl, že trofeje „Kanáří naděje VčOTS“ za rok
2016 udělí dvěma dívkám:
Adrianě Kovářové, člence TK Česká Třebová, nar. 6. 5. 2001, v kategorii dorostenek na CŽ 27, KŽ 2,
v ročníku 2001 na CŽ 7!

Adéle Dorreové, člence TC DTJ Hradec Králové, nar.: 28. 9. 2002, v kategorii starších žákyň na CŽ 12,
KŽ 1

Oceněné hráčky mimo krásné skleněné trofeje obdržely:
- šek v hodnotě 10.000,- Kč od sponzora VčOTS firmy Amer Sports CR, jako materiálovou podporu
k nákupu jejího sportovního zboží,
- šek v hodnotě 10.000,- Kč od Východočeského oblastního tenisového svazu jako finanční podporu na
zabezpečení tréninkového procesu a materiálového vybavení.

Již tradičně v rámci udílení trofejí Kanáří naděje vyhlašuje VčOTS nejlepší hráče jednotlivých kategorií
mládeže, kteří se na Východočeském oblastním žebříčku umístili v uplynulé sezóně na 1. místě. Všichni
ocenění od VčOTS obdrželi upomínkovou plaketu a finanční prémii ve výši 3.000,- Kč k podpoře
tréninkového procesu a nákupu materiálového vybavení.
Ocenění bylo předáno těmto hráčům v kategorii:
-

mladších žáků Janu Krejčímu, členu TO TJ Svitavy, nar.: 14.8.2004, který se ve věku 12 let
umístil na CŽ na 42. místě, na 1. místě na Vč. oblastním žebříčku

-

mladších žákyň - Simoně Křepinské, člence TO TJ Lokomotiva Trutnov, nar.: 27.7.2004, která se
ve věku 12 let na CŽ umístila na 22 místě, na 1. místě Vč. oblastního žebříčku

-

starších žáků - Vojtěchu Veigertovi, členu TK Pernštýn 1897 Pardubice,
nar.:
16.6.2003, který se na CŽ umístil na 16. místě, na rČR na 6. místě a na 1. místě Vč. oblastního
žebříčku.

-

starších žákyň - Adéle Dörreové, člence TC DTJ Hradec Králové, nar.: 28.9.2002, která se na Vč.
oblastním žebříčku umístila na 1. místě, CŽ 12

-

dorostenců - Danielu Jankovi, členu LTC Pardubice, nar.: 22.6.1998, který se na CŽ umístil na 18.
místě, na Vč. oblastním žebříčku na 1. místě.

-

dorostenek - Natálii Kmoškové, člence TO TJ Tesla Pardubice, nar.: 30.10.1998, která se na CŽ
umístila na 14 místě, na Vč. oblastním žebříčku na 1. místě.

Dále bylo v rámci slavnostního večera předáno mimořádné ocenění:
-

TO SK Žamberk u příležitosti výročí 90. let od vzniku tohoto oddílu a za příkladnou práci
s mládeží a přínos pro tenis v naší oblasti. Ocenění převzali zástupci TO SK Žamberk Ing.
Stanislav Tajbr a Miloslav Chvátil

Přítomní hosté:
- paní Mgr. Jana Strnisková, zástupce ČTS, manažerka reprezentace žen,
- pana Ing. Libor Chwistek, manažer Amer Sports CR,
- pana Mgr. Jiří Pekař, místopředseda krajské rady ČUS KHK,
- rodiče a doprovod oceněných
- členové výkonného výboru, dozorčí rady a komisí VčOTS.

Na více fotografií se můžete podívat zde:
http://vcots.rajce.idnes.cz/28.12.2016_Kanari_nadeje/

