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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

На основу члана 40. Статута Тениског савеза Републике Српске, Стручни одбор доноси  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

за избор играча за Пројекат тренажног процеса Националног тениског центра (НТЦ) 

 

 

Члан 1. 

Правилником за избор играча за Пројекат тренажног процеса НТЦ утврђују се правила под 

којим се бирају играчи који ће учествовати у Пројекту НТЦ-а. 

 

Члан 2. 

Избор играча за Пројекат тренажног процеса НТЦ врши Стручни одбор ТСРС, а на приједлог 

вођа Пројекта НТЦ. 

Избор се врши једном у три до шест (3-6) мјесеци. 

 

Члан 3. 

Вође Пројекта НТЦ предлажу играче на основу: 

1. учествовања и пласмана на Првенству Републике Српске, 

2. учествовања и пласмана на турнирима 2. категорије (изборни турнири) из Календара 

ТСРС, 

3. приједлога вођа Пројекта НТЦ и 

4. ранг листе ТСРС. 

Критеријуми су поредани по важности. 

Критеријумима под тачкама 1, 2 и 4 бира се 50% учесника док се осталих 50% учесника бира 

на основу критеријума под тачком 3. 

Систем бодовања играча за избор  у програм НТЦ-а 

Да би се избјегли могући проблим приликом избора играча,  понуђен је модел бодовања за сва 

три критеријума (државно, турнир 2. категорије и ранг листа). 

За сваког играча се сабира број бодова за ова три критеријума и то за узрастну категорију којој 

припадају. Они играчи (50% играча од укупног броја за сваки пројекат) који буду имали 

највећи број бодова биће укључени у тренажни програм. 

Систем бодовања: 

Државно првенство 

1. мјесто 100 бодова 

2. мјесто 80 бодова 
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½ финале 60 бодова 

¼ финале 40 бодова 

Турнири 2. Категорије 

1. мјесто 80 бодова 

2. мјесто 60 бодова 

½ финале 40 бодова 

¼ финале 20 бодова 

Ранг листа  

1. мјесто 80 бодова  

2. мјесто 70 бодова 

3. мјесто 60 бодова 

4. мјесто 50 бодова 

5. мјесто 40 бодова  

6. мјесто 30 бодова 

7. мјесто 20 бодова 

8. мјесто 10 бодова 

 

Напомена: ранкинг у топ 200 на ТЕ има предност у односу на систем бодовања према овим 

критеријумима 

 

Вође Пројекта НТЦ дужни су присуствовати на турнирима из тачака 1. и 2. да би након 

завршетка изборног периода могли предати свој извјештај о успјеху и приједлогу играча за 

учествовање у Пројекту НТЦ. 

Вође Пројекта НТЦ ће приликом предлагања 50% учесника водити рачуна да играчи које 

предлажу буду бирани на основу својих моторичких, социјалних, физичких предиспозија, као 

и показаних тениских вјештина и људских карадктеристика.  

 

Члан 4. 

У приједлогу који достављају Стручном одбору, вође Пројекта НТЦ дужни су образложити 

који је играч и по ком критерију предложен. 

 

Члан 5.  

Вође Пројекта НТЦ дужни су предати свој приједлог играча најкасније 14 дана прије почетка 

циклуса тренинга. 
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Члан 6.  

Критеријуми за избор играча користит ће се и приликом суфинансирања путовања на турнире, 

кампове или одласка на репрезентативне обавезе. 

 

Члан 7. 

Одредбе Правилника тумачи Стручни одбор на својим сједницама. 

 

Члан 8. 

Измјене и допуне овог Правилника се врше на начин предвиђен за његово доношење. 

 

Члан 9. 

Правилник ступа на снагу даном доношења на сједници Стручног одбора. 
 
 
У Бањој Луци , 28.04.2014. године                  Предсједник Стручног одбора 
         Мр Митја Тањга 


