Szanowni Państwo,

Misją, jaka przyświeca założycielom Stowarzyszenia Sopot Tenis Klub jest szeroko pojęty
rozwój i promowanie tenisa w zakresie sportu amatorskiego i zawodowego. Rozumiejąc
potrzeby tenisistów równolegle do strategii szkoleniowej rozpoczęły się działania
organizacyjne, będące podstawą do prawidłowego funkcjonowania obiektu. To połączenie
poskutkowało pasmem sukcesów.
Jako pierwsze zostały wyremontowane trybuny na korcie Centralnym i Półcentralnym. W
ramach przygotowania do sezonu zimowego zostało wymienione okablowanie oświetlenia
wymiana całości oświetlenia LED w Hali Widowiskowej.
Te zmiany umożliwiły zaplanowanie i przeprowadzenie turniejów na szczeblu
ogólnopolskim, mistrzowskim i międzynarodowym. Rozgrywki ITF Futures Man’s – Sopot
Cup z pulą nagród 10 000 $ oraz ITF Seniors – 56 th International Senior Polish
Championships - cieszyły się uznaniem środowiska tenisowego, a ich wysoki poziom był
szeroko komentowany na forum międzynarodowym.
Lata 2016 – 2018 obfitowały w liczne medale zdobywane przez podopiecznych Sopot Tenis
Klubu zdobywane we wszystkich kategoriach wiekowych w randze Mistrzostw Polski. Bilans
medali udowodnił, że obrana strategia szkoleniowa przyczynia się do rozwoju dyscypliny.
Potwierdzeniem jest komunikat Ministerstwa Sportu, pozycjonujący Sopot Tenis Klub w
czołówce klubowych rankingów.
Sopot Tenis Klub jest największym klubem tenisowym na Pomorzu, dzięki posiadanej bazie
tenisowej. Grający korzystają z 7 kortów halowych i 18 kortów ceglanych. Klub jest
równocześnie organizatorem życia tenisowego Pomorza. Poziom przeprowadzanych
przedsięwzięć potwierdzają zawodnicy z całego świata, którzy biorą udział w turniejach pod
egidą Międzynarodowej Federacji Tenisowej. Równolegle na kortach klubu przez cały czas
odbywają się turnieje zaliczane do klasyfikacji Polskiego Związku Tenisowego, w randze
MP, ogólnopolskiej (OTK), Mistrzostw Województwa i wojewódzkiej (WTK). Klub kładąc
nacisk na szkolenie dzieci i młodzieży prężnie działa w ogólnopolskim programie Tenis 10.
Dla najmłodszych sportowców organizowane są specjalistyczne wakacje, które potwierdzają
zaangażowanie w rozwój sportu poprzez współpracę ze szkołami i działalność charytatywną.

Zmiana na stanowisku dzierżawiącego obiekt spowodowała, że 90 procent członków w tym
zawodnicy i trenerzy Sopockiego Klubu Tenisowego w upadłości, po założeniu przez
Stowarzyszenie Sopot Tenis Klubu zmieniła barwy, przystępując w jego szeregi. W klubie w
upadłości pozostali jedynie panowie Białaszczyk wraz z rodzinami i znajomymi.

Wbrew informacjom podawanym przez klub w upadłości, dzierżawione obiekty są na bieżąco
remontowane, a jakość świadczonych usług potwierdza ilość członków oraz uczestników w
poszczególnych turniejach. Sopot Tenis Klub jest w przededniu organizacji dwóch istotnych
dla polskiego tenisa imprez. W lipcu na kortach zagra około 280 zawodników z całego świata,
rywalizując podczas 58 Międzynarodowych Mistrzostw Polski Seniorów. Miesiąc później
będziemy świadkami zawodowych, wysoko premiowanych rozgrywek w ATP Challenger.
Przyznanie organizacji turniejów oznacza, że praca, jaką wykonuje Sopot Tenis Klub pozwala
na rozegranie prestiżowych turniejów. Ciesząc się uznaniem działaczy Polskiego Związku
Tenisowego oraz Międzynarodowej Federacji Tenisowej.

