ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ОДБОРА ТЕНИСКОГ
САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Бања Лука, 21.12.2012.

Стручни одбор ТСРС састао се у 2012. години 4 пута.

1. Усвајање правилника.
Током 2012. године усвојени су сљедећи правилници:
1. Правилник о раду Стручног одбора.
2. Правилник о поједниначним тениским такмичењима.
3. Правилник о ранигирању.
4. Правилник о лиценцирању тренера.
5. Правилник о лиценцирању судија.
6. Правилник о рангирању играча.
7. Правилник о рангирању клубова чланова ТСРС.
8. Правилник о награђивању ТСРС.
9. Измјене Правилника о екипним тениским такмичењима ТСРС.
Стручни одбор је на својој сједници од 20.10.2012. године изабрао чланове
комисија:


Комисија за лиценцирање тренера (Огњен Ђурђевић, Бојан Мичић и
Душко Лепир),



Комисија за рангирање играча (Драган Драгичевић, Огњен Ђурђевић,
Бојан Мичић и Душко Лепир),



Комисија за бодовање клубова (Митја Тањга, Драган Драгичевић и
Лука Чулић).

које до краја године требају извршити лиценцирање тренера, рангирање
играча и клубова.
2. Образовање тренера
Одржан је први курс за тренере „Ниво I“ у организацији ТСРС и Факултета
физичког васпитања и спорта (ФФВС) Универзитета у Бањој Луци.
Курс је у потпуности планиран и проведен од стране стручњака ТСРС и ФФВС.
Петнаест (од 16) тренера успјешно положило курс.
Курс је у потпуности снимљен тако да сви заинтересовани могу добити ДВД
материјал свих предавања и вјежби.
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3. Образовање судија
Одржан је курс „Левел I“ и курс за врховне судије у организацији судијске
организације ТСРС и ФФВС.
Курс је успјешно положило 9 судија.
4. Кампови
Одржани су тениски кампови у Српцу за играче до 12 година, као и камп у
Добоју за категорије старије од 12 година.
Оба кампа реализована су у сарадњи ТСРС, ТК „Србац“, ТК „Добој“ као и
са Министарством породице, омладине и спорта с том разликом што је камп у
Српцу организован у сарањи са одјељењем Министарства за омладину, а онај у
Добоју са одјељењем Министарства за спорт.
На кампу у Српцу судјеловало је 12 играча. Осим играча из Репубике
Српске, судјеловала је и комбинована репрезентација Србије до 12 година.
Репрезентацију Србије водио је тренер Младен Вуковић док су наше најбоље
играче до 12 година водили тренери Драган Драгићевић и Игор Рачић.
На кампу у Добоју је, осим наших тренера Велимира Бијељанића, Драгана
Драгичевића и Марка Кажића, учествовао и селектор репрезентације Србије до 18
година Јован Илић. Присутан је био 21 играч.
Оба кампа оцјењена су високим оцјенама не само од учесника и
представника ТСРС већ и од стране помоћника Министра породице, омладине и
спорта.
У контактима са представницима Министарства добили смо увјеравање да
ће, због високе квалитете кампова, Министарство сљедеће године учествовати са
веим новчаним износом него ове године.
5. Сарадња са ТС Србија
ТС Србије је гостовао на изборној Скупштини ТСРС у априлу мјесецу. Том
приликом гост ТСРС био је Предсједник ТС Србије Вук Јеремић. Нашем Стручном
одбору гости су том приликом били, између осталих, спортски директор ТСС
Александар Болић, Главни тренер ТСС Драган Шерер, као и Предсједник судијског
одбора Вук Николић. Том приликом су договорене главне смјернице сарадње оба
Стручна одбора. За судије оба савеза сарадња није нова такода су судије само
потврдиле већ прије договрене акције, док су тренери, чланови стручних одбора
договри гостовања најбољих селекција и сарадња тренера.
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а) Репрезентација ТС Србије до 12 година (8 играча) предвођена главним
тренером ТСС Драганом Шерером гостовала је у мају мјесецу. Током три дана
играчи су тренирали у ТК Борац, ТК Младост и ТК Бањалука.
б) Узвратна посјета наших најбољих играча десила се у склопу посјете дјеце
из Републике Српске тениском турниру „Србија опен“ када су наши најбољи
играчи три дана тренинрали за репрезентациом Србије до 12 година.
в) Посјета преко 250 дјеце и тренера „Србија опену“ у организацији ТС
Србије, ТСРС и Мтела.
г) Гостовање репрезентације Србије до 12 година на тениском кампу у
Српцу. (види тачку 4).
д) Гостовање тренера ТС Србије Илића на кампу у Добоју. (види тачку 4).
ђ) Рецензија и одлична оцјена „Пројекта тренажног процеса Нациналног
тениског центра (НТЦ)“.
6. Тренинзи најбољих играча до 13 година.
Љето 2012. су обиљежили тренинзи најбољих играча до 13 година који су се
одржавали по принципу два цјелодневна тренинга седмично, током јула и мјесеца
августа. У овом пројекту учествовало је 6 тренера и 20 играча. Играчи су били на
цјелодневним боравцима са тениским и кондиционим тренинзима, друштвеним
играма, купању на базену, а била је обезбеђена и храна и спавање за све учеснике.
7. Мини тенис
На плану ширења и омасовљењу Мини тениса у клубовима у Српској
направљено је, на жалост, мало. План је био да се на медијски популаран начин на
трговима највећих градова Српске у сарадњи са локалним клубовима промовише
програм тениса за најмлађе категорије. То је урађено неколио пута само у Бањој
Луци на Тргу Крајине и на излетишту „Шехитлуци“ уз одличан медијски третман.
Кориштен је терен за Мини тенис са истакнутим спонзорима ТСРС који је
донирало предузеће „Крајина клас“ иначе спонзор ТСРС-а.
Свјесни да нам је развој Мини тениса и популаризација тениса код
најмлађих категорија приоритет и да без тога нема опстанка тениса као спорта у
Српској одлучили смо се на другачији приступ Мини тенису у наступајућој години.
На сједници од 20.11.2012. године СО је донио одлуку о именовању
Велимира Бијељанића из ТК Добој за Националног координатора за Мини тенис.
Он је добио задатак да изради план активности за 2013. годину. Путем сајта,
имејловима, као и личним позивима обавјестили смо клубове и заинтересоване
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тренере да се укључе у пројекат тако што ће клубови именовати клупске
координаторе који ће заједно са Националним координатором радити на ширењу
тениске базе. ТСРС ће обезбедити реквизите, као и медијску подршку овом
пројекту тако да би привули што већи број дјеце у тениске клубове.
8. Израда бленди и донирање клубовима
ТСРС је сарадњи са СО израдио 18 бленди за тениске терене са називима
спонзора ТСРС и подијелио их клубовима.
9. Организовање родитеља
ТСРС је у сарадњи са СО организовао Секцију родитеља у коју могу да се
јаве и активно учествују сви заинтересовани родитељи. Обезбедили смо присуство
Предсједника Секције на сједницама СО и да својим приједлозима може да активно
допринесе раду СО. У априлу мјесецу др доц. Петар Барбарос Тудор са загребачког
Кинезиолошког факултета одржао је ппредавање за родитеље на тему Троугла:
родитељ, дијете и тренер. Слаба посјећеност нас је опоменула да више треба да се
поради на медијском, као и на привлачењу родитеља путем тренерских и клупских
веза.
10. Обилазак и бодовање тениских клубова на територији Републике Српске
План за 2012. годину је био да се обиђу сви клубови чланови ТСРС и да се
помоћу упитника који је израдио СО, формира база података која би била полазна
основа за све будуће планове. План је испуњен само дјеломично јер је
Потпредсједник СО Драган Драгичевић био спречен обавезама у клубу да посао
обави до краја.
11. Одржавање веза са клубовима са територије Федерације БиХ.
Са клубовима који се налазе на територији другог ентитета тренери, клубови
и чланови СО одржавали су контакте уз велики обзир да се не угрози званична
политика ТСРС према ТС БиХ.
У јуну мјесецу одржан је дводневни сусрет комбинованих екипа Бањалуке и
Мостара. Договорени узвратни посјет није реализован због згуснутог распореда
такмичења и репрезентативних обвеза.
Предсједник СО ТС БиХ Петар Данолић је више пута гостовао у Бањој Луци
као предавач на тренерским образовањима. Осим званичних тема предавања
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вођени су и неформални разговори о стању у тенису у БиХ, као и начинима
превазилажења неповољне ситуације у ТС БиХ.
12. Тениска конференција
Тениска конференција планирана је за 09.12.2012. годину. Организација је
приведена крају. До сада су потврђени предавачи из области Мини тениса
(Национални координатор Велимир Бијељанић), шпановања рекета (Дејвис куп и
Фед куп шпанер репрезентације Србије Владимир Закањи), кондиционог тренинга
за најмлађе категорије (Дејан Рађеновић и Александар Кукрић); из области
тренинга професионалних играча (Никица Жгаљић - тениски тренер, Марино
Башић - кондициони тренер и Игор Череншек - спортски психолог).
Такође, у склопу Конференције планирано је да се позову продавачи
тениске опреме да представе свој асортиман.
Предсједник СО
Митја Тањга
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