
 

Registrace  
  

Blíží se nám další sezona, a tak je třeba prodloužit/vytvořit registrace Vašich dětí. Prosíme o to, 

abyste tak učinili ještě v tomto nadcházejícím týdnu (tj. do soboty 2. dubna)! 

  

Pro sezonu 2016 se to týká těchto hráčů: 

  

Dorost (2001 a starší): Borůvka, Šesler, Šindelář, Klimeš, Nosek J., Kuldová, Turková 

Starší žáci (2002, 2003): Cejnar, Havrda, Lelek, Turek, Drtinová, Gallová, (Rada) 

Mladší žáci (2004–2006): Vejrek, Fučík, Vojtěch, Lanc, Teichman T., Hrušková, Madarasová, 

Neumanová, Bolková, Vejrková, Kultová 

Babytenis (2007 a mladší): Celba, Bílý, Linhartová, Štrof, Neuman, Němeček, Gall, Jará, 

Svoboda 

  

Registrace probíhá stejně jako vloni výhradně na internetu v informačním systému. Návod, jak na 

to, připojujeme níže. (Najděte si prosím Vaši kategorii.) Doufáme, že způsob registrace je popsán 

dostatečně. V případě jakýchkoliv dotazů se ptejte Tomáše. 

  

Připomínáme, že stále platí, že poplatek za registraci Vám bude v zimě 2016-2017 vrácen, 

pokud bude mít Vaše dítě BH alespoň 4 (to odpovídá umístění do cca 80. místu v kraji). U 

babytenistů, kteří nemají žebříčky, se počítá účast alespoň na 4 turnajích v průběhu 

roku. Komu nebyly peníze předány za sezonu 2015, vrátí mu je Tomáš tento týden. 

  

Kdo si již registraci prodloužil, ať považuje tuto výzvu za bezpředmětnou. 

  

Hodně štěstí v boji s informačním systémem přejí trenéři 

 
 
 
Prodloužení registrace hráčů kategorií ml. žáci – dorost (roč. 2005–1998)  
 
Prodloužení v těchto kategoriích je velmi jednoduché. Každý z vás si prodlouží registraci po přihlášení 
do systému (pokud jste ztratili přihlašovací údaje, dejte vědět, napíšeme správci) tak, že vytvoří 
žádost o „Prodloužení platnosti registračního průkazu“. Položku (modrý rámeček) najdete na hlavní 
stránce. Po vytvoření žádosti (prosíme na 1 rok) se Vám objeví na stránce údaje potřebné k zaplacení. 
Po zaslání peněz na dané údaje to pro Vás končí. Až peníze na účet Českého tenisového svazu dojdou, 
klub jen schválí Vaši žádost (v informačním systému toto provede T. Kábrt) a je to.  
 

Vytvoření registrace pro nové ml. žáky (= hráči přecházející z babytenisu do ml. 
žáků, roč. 2006)  
 
Stránka: https://is.cztenis.cz/pristup/registracehrace.php  
 
1) Vyplňte do formuláře r.č., datum narození a e-mailovou adresu hráče  
2) Po kontrole zadaných údajů přijde na zadanou adresu autorizační odkaz  
3) Po kliknutí na autorizační odkaz dojde k vygenerování přístupu do IS a na emailovou adresu přijde 
inicializační heslo do IS  
4) Váš přístup do IS je aktivní  

https://is.cztenis.cz/pristup/registracehrace.php


5) Poplatek registrovaného hráče za sezónu Po přihlášení do Informačního systému hráč najde 
instrukce a údaje pro zaplacení poplatku (účet, částka, var. symbol).  
6) Platba za registraci  
7) Po zaplacení poplatku hráč v IS vytvoří žádost o vstup do klubu, kterou schvaluje/odmítá kontaktní 
osoba klubu v IS. Po schválení žádosti klubem se hráč může přihlásit na turnaje jednotlivců a do 
soutěží družstev.  
 

Prodloužení registrace pro již registrované hráče babytenisu (roč. 2007 a mladší)  
 
Po přihášení (údaje byste měli mít, pokud jste je ztratili, napište, zkontaktujeme správce) naleznete 
na hlavní stránce č. účtu, částku a variabilní symbol, kam byste měli poslat peníze. Až toto učiníte, 
pošlete prosím na mail Katky potvrzení o zaplacení (stačí např. printscreen obrazovky s příkazem k 
zaplacení v internetovém bankovnictví) nebo je přineste Tomášovi na trénink. 


