ПЛАН РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА ТЕНИСКОГ САВЕЗА РС за
2011 годину
Циљеви и задаци које је потребно реализовати кроз програм рада Тениског
савеза Републике Српске / у даљем тексту Савез / су веома разноврсни и
усмјерени првенствено на јачање и ширење тениске базе,/ школе
тениса,интензивнији рад са предтакмичарским погонима/,постизање вишег
нивоа квлитета у јуниорским и сениорским категоријама те успостављање
јаког менаџмента и маркетинга.
Примјерено нашим условима и тренутној ситуацији,потребно је / а реално је и
остварљиво / да се уз квалитетну организацију,стручан рад и ширу друштвену
подршку,покрену потребни ресурси.У том смислу потребно је максимално подржати
и унаприједити рад стручног савјета као најважније институције за развој тениса у
РС.
На основу плана рада ТС РС за 2011 . годину Управни одбор ТС РС има има у
плану спровођење слиједећих активности:
1. РАД НА УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ТЕНИСКОГ САВЕЗА РС КОЈА
ПОДРАЗУМИЈЕВА КОМПЛЕТИРАЊЕ СВИХ ОРГАНА ПОТРЕБНИХ ЗА
САМОСТАЛАН И ПОТПУН РАД ТС РС (рок крај мјесеца јула)
2. ФОРМИРАЊЕ СТРУЧНОГ ОДБОРА КОЈИ ЋЕ ВОДИТИ СВЕ АКТИВНОСТИ
НА РАЗВОЈУ ТАКМИЧАРСКОГ ПОГОНА ТЕ ЕДУКАЦИЈИ ТРЕНЕРА И
СУДИЈА
-Избор чланова стручног одбора (рок крај априла)
-Избор селектора (рок крај априла)
-Усвајање плана рада Стручног савјета
3. РАД НА ПРОМОЦИЈИ ТС РС
4. РИЈЕШАВАЊЕ СТАТУСА ТС БИХ И ОДНОСА СА ИТФ- Владислав Бабић
и Мишо Радаковић
5. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ
ТЕНИСКОГ ЦЕНТРА ТС РС.-Ранко Лабовић
6. ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ТС РС И ТСС А СВЕ У
СКЛАДУ СА СПОРАЗУМОМ О ПАРАЛЕЛНИМ ВЕЗАМА, ТЕ ФОРМИРАЊЕ
ОДБОРА ЗА САРАДЊУ СА ТСС. (рок крај августа)
7. ФОРМИРАЊЕ СПОНЗОРСКОГ ПУЛА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ТС РС ТЕ
ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА РАЗВОЈ
ТЕНИСА У РС
8. УВИД У ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ И НАЧИН РАДА СТРУЧНОГ САВЈЕТА
Добру организацију унутар Савеза могуће је остварити само уз потпуну
синхронизацију рада свих дијелова Савеза уз ангажовање представника свих
клубова,чланова Управног одбора и комисија.

У том смислу у 2011.години је потрбно материјално и кадровски ојачати комисије
Савеза, које ће постојеће планове у континуитету дорађивати и унапређивати.
Стварање предпоставки за постизање врхунских резултата је дуготрајан
посао,који захтјева добру анализу,систематичност и истрајност.У највећем дијелу то
је обавеза клубова појединачно,а у 2011.години је планирано да се путем органа
Савеза још једном изврши увид у стање потенцијала у клубовима и то од тенис школа
до сениорских селекција.
Одржавање међународних тениских турнира је жеља и циљ свих тениски
средина у свијету.
Тако су се и код нас временом стекли услови за одржавање таквих турнира.
Упорним ангажовањем Савеза и руководстава тениских клубова, данас у Републици
Српској имамо неколико професионалних међународних турнира . Управни одбор ће
својим активностима помоћи бољу организацију свих међународних турнира у РС
који ће послужити за развој бољих односа са ИТФ и другим организацијама.
Искуства развијених тениских средина,показује колика може бити повезаност
рекреативног и такмичарског тениса.Она се огледа у више праваца,као што су
укључивање најквалитетнијих рекреативаца у рад са млађим категоријама / спаринг
мечеви / или стварањем повољног амбијента за све љубитеље тениса који својим
дјеловањем могу помоћи развоју тениског спорта у Републици Српској.
Потребно је да Савез у наредном периоду подржи развој рекреативних лига у РС и
БиХ те својим активностима организује заједничко такмичење већ постојећих
локалних лига као лига ТС РС.
У 2011 години је потребно успоставити информациони систем који ће
омогућити нормалан рад савеза те несметан приступ информацијама свих
заинтересованих.
Осим наведених стратешких циљева, Управни одбор ће перманентно водити рачуна
о неким врло битним факторима развоја тениског спорта у Републици Српској,као
што су:
-

друштвена афирмација спорта
обиљежавање јубилеја
повећање културног,интелектуалног и моралног нивоа учесника у спорту
просторни услови / терени,сале,теретане и сл. /
медији / штампани и електронски /
односи са јавношћу
режим спортског живота и рада
прописи,закони и правилници
издавачка дјелатност / стручна литература,часописи,видео снимци,ЦД,пано.../
негативне посљедице бављења спортом / дехуманизација,допинг и
дрога,болесна амбициозност,асоцијално понашање итд. /

