ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ОДБОРА ТСРС ЗА 2014.
ГОДИНУ

Бања Лука, децембар 2013.

Увод
Рад Стручног одбора Тениског савеза Републике Српске као главни циљ
треба имати руковођење активностима и задацима везаних за:


координација рада репрезентација,



рад на увођењу и ширењу мини тенис програма у клубовима,



доношење и унапређење правилника везаних за такмичење, образовање
тренера и судија, као и за њихово лиценцирање,



праћење рада тренера и судија,



организовање образовања тренера и судија,



организовање лиценцирања тренера и судија,



стварање услова за ширење тениске базе,



организовање тренерских и судијских конференција,



одржавање веза са тениским савезима у окружењу,



координисање рада тренерског и судијског удружења ТСРС и



одржавање сталне комункације са клубовима и члановима ТСРС, са
удружењем родитеља ТСРС, као и са осталим заинтересованим
родитељима.

ПЛАН РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ.
1. Категоризација играча према Правилнику ТСРС о категоризацији играча.
Правилник ТСРС о категоризацији играча донесен је у 2012. години и у 2014.
години Комисија СО за категоризацију играча треба да проведе двије
категоризације играча.
Очекивани рок за завршење овог посла је крај јуна мјесеца.
2. Лиценцирање тениских тренера.
Повјерити све лиценце на сајту ТСРС-а.
Рок завршетка посла за 2014. годину је 01.04.
3. Разматрање недостатака правилника везаних за такмичење и рангирање.
На почетку 2014. треба провести расправу о недостатцима правилника који су
донесени и по којима се радило у 2013. години, а који су везани за такмичење и
ранг листе играча, као и Правилника за избор играча за Пројекат НТЦ-а.
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Рок март мјесец.
4. Организовање тренерског образовања.
План је да се у током 2014. године одрже тренерска образовања уско везана за
Програм „Мини тенис“ на бази викенд. Посао око организације и планирања
образовања за тренере воде Душко Лепир и Дејан Рађеновић.
Рок за достављање плана образовања је крај марта мјесеца.
5. Организовање судијског образовања и лиценцирања.
План СО је да Синиша Симеуновић и Срђан Свјетлановић припреме
образовање, као и лиценцирања судија за такмичарску сезону 2014. Одржати курс
уклико се пријави 15 и више судија.
Свим кандидатима који су пали испит на претходном курсу бит ће омогућено
да полажу још једном када буде организован нови курс.
Рок је крај марта мјесеца.
6. Планирање, извјештавање и разматрање рада на Пројекту тренажног
процеса национално тениског центра - НИЦ.
Стручни одбор ће, током 2014. године, одржавати сједнице на којима ће се,
између осталог, разматрати резултати постигнути на провођењу овог Пројекта.
Анализа ће обухватити квалитету и квантитету тренинга, рад тренера, рад и
залагање изабраних играча, рад са тренерима играча, као и рад са родитељима. СО
ће квартално доносити одлуке о евентуалним промјенама у плану рада, тренерском
и играчком кадру.
7. Програм Мини тенис.
Избором Националног координатора за Мини тенис, као и координатора по
клубовима, појачат ће се активности на образовању тренера у клубовима и
подизању нивоа свијести о потреби увођењу програма Мини тениса.
План за 2014. годину је:
- Снимање видео материјала и штампа књига и тренинг материјали за тренере.
Рок је крај марта мјесеца. ИЗРВРШЕНО
- Образовањем по клубовима тренери ће се оспособити за самостално држање
мини тенис тренинга, као и за одржавање турнира у Мини тенису.
- Израда плана напредовања кроз Програм „Мини тенис“. Наиме, потребно је
да се, на основу искустава других спортова (карате...), осмисле и израде Нивои
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напретка дјеце да би се Мини тенис учинио још занимљивијим. Наиме, под
Нивоима напретка подразумјевамо шта дијете треба да научи у одређеном нивоу да
би напредовало у слиједећи водећи рачуна о узрасту и реалним могућностима
дјетета. Напредовање се награђује наљепницом која дјетету значи у психолошком
смислу подизања самопоуздање јер се има чиме похвалити друговима и
родитељима. Досадашњи начин учења тениса није подразумјевао никакав систем
награђивања, па је дјеци било досадно само тренирати без видљивог знака о
напредовању. ИЗРВРШЕНО
- Израда и инплементација пилот пројекта „Мини тенис у школама“ у сарадњи
Министарства породице, омладине и спорта, Министарства просвјете и културе,
ОШ „Бранко Радичевић“ и ТСРС-а треба да докаже сврсисходност увођења тениса
у наставни програм у основне школе у Републици Српској. Припремити почетак за
септембар.
Рок за приједлог пројекта је крај маја мјесеца.
- План је да се и представници клубова детаљно упознају са радом на
Програму „Мини тенис“ за вријеме одржавања Скупштине ТСРС-а. У ову
презентацију бит ће укључени модули за тренере, родитеље и играче, али
најважније предавање бит ће о друштвеном, економском и спортском утицају
провођења Програма „Мини тенис“ на клубове и локалне заједнице које
гравитирају клубовима, а самим тиме и на тениски спорт у цјелини.
Рок за припрему и почетак свих активност је април мјесец.
Инплементација Програма „Мини тенис“ као и плана напредовања изводит ће
се етапно. Прва етапа је презентација Програма „Мини тенис“ од стране
Националног координатора по клубовима уз сарадњу клупских координатора.
Друга етапа је образовање клупских координатора и тренера за самостално
извођење Програма и турнира у оквиру програма, као и за самостално награђивање
дјеце према плану напредовања кроз Програм. Саставни дио ове етапе је снимање
видео материјала и штампање књиге и осталих материјала за помоћ приликом
организовања Програма по клубовима. Трећа етапа контрола провођења Програма
и корекције уочених грешака, као и евентуално унапређење система образовања
и/или плана напредовања.
8. Организовање такмичења из календара ТСРС.
План је да се Календар такмичења усвоји и објави у марту мјесецу и да се до
краја марта организује и припреми љетна сезона такмичења.
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Рок крај марта мјесеца.
Рок за зимска првенства РС је крај 2013. године.
ИЗРВРШЕНО
9. Одржавање тениских кампова у сарадњи са Министарством породице,
омладине и спорта.
- трећи камп у Српцу за млађе јуниоре планиран је за јул мјесец у сарадњи са
ТК Србац и Министарством (сектор за омладину). У директни контактима са
Тениским савезом Војводине договорено је учествовање играча и тренера овог
тениског региона ТС Србије на кампу у Српцу.
Циљ овогодишњег кампа је интеграција наших најбољих играча са
репрезентацијом тениског региона Војводина.
Вођа кампа је Драган Драгичевић.
Рок је крај јуна мјесеца.
- трећи камп у Добоју за старије јуниоре планиран је за мјесец август у
сарадњи са ТК Добој и Министарством (сектор за спорт), као и са ТС Србије.
Циљ за ову годину је да се осим наших играча у камп укључе и играчи из
Србије да би камп добио на играчком квалитету.
Вођа кампа је Драган Драгичевић, а главни тренер Јован Илић селектор
Србије до 18 година и члан Дејвис кап тима ТС Србије.
Рок је јул мјесец.
- у контактима са локалном заједницом Општине Градишка прелиминарно је
договорено одржавње тениског кампа у овој Општини. Општина би са своје стране
финансирала смјештај и исхрану учесника, док би ТСРС учествовао са своје стране
у организационом смислу и обезбеђивању тренерског кадра.
Циљ овог кампа је промоција тениса и ширење интереса за тениски спорт на
територији Општине Градишка.
Вођа кампа је Зоран Зрнић.
Рок је _______мјесец.
- урадити студију изводљивости међунардног љетног кампа и на основу ње
одлучити о организацији кампа.
Рок је половина априла мјесеца.
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10. Организовање тениске конференције.
План да организујемо 4. Тениску конференцију почетком новембра мјесеца.
Рок за подношење плана, теме и предавача је крај августа мјесеца.
11. Одржавање веза са СО ТС Србије.
Како је у 2013. години сарадња била на слабијем нивоу него у 2012. години
план за 2014. годину је да се наставе међусобна гостовања најбољих играча ТСС и
ТСРС, као и да се тренерски рад подигне на виши ниво, односно да се уприличе
гостовања наших тренера у клубовима ТСС, што је договрено са спортским
директором ТСС, као и да најбољи тренери из ТСС гостују у нашим клубовима.
Тиме би се постигло подизање нивоа квалитете тренерског кадра у ТСРС.
Са предсједником СО ТС Србије конкретизовати неке од договорених корака
на пилот пројекту ширења играчке базе по клубовима. Провести пилот пројект у
једном од клубова ради добијања слике о сврсисходности.
Рок је цијела 2014. године.
12. Одржавање веза са СО савеза са простора бивше Југославије.
Наставити традицију одржавања тениског кампа у Херцег Новом. Укључити
све заинтересоване клубове из Републике Српске.
Такође, по угледу на договор са ТСС договорити наизмјенична гостовања
најбољих тренера оба савеза као и гостовање њихових предавача на нашој Тениској
конференцији.
Рок јун мјесец.
Договорити наставак сарадње гостовања тренера на конференцијама и
клубова на Купу градова са ТС Хрватске и ТС Словеније и то покушати договорити
сарадње са њиховим регионалним савезима или на нивоу клубова.
Рок је цијела 2014. година.
13. Организовање предавања и састанка са родитељима.
Тема састанка са родитељима бити ће унапређење квалитета такмичења и
тренирања играча у клубовима и под окриљем ТСРС.
Такође, би се организовало предавање за родитеље са прикладном темом.
Организовати 3 састанка са родитељима дјеце која тренирају у НТЦ-у.
Рок је цијела 2014. година.
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14. Обилазак тениских клубова у РС.
Као један од видова приближавања великих тениских центара у РС са оним
који то нису и као вид ширења тениске базе и уједињавања свих тениских радника
и оних који се на било који начин баве тенисом је и обилазак клубова у РС од
стране чланова СО и Удружења тениских тренера и судија. Овим контактима би се
подигла свијест и ниво разумијевања онога што ТСРС ради и дао би се додатни
потицај људима који се баве тенисом да са још већом енергијом наставе да шие
тениски спорт у својој средини. Посебну пажљу обратити на клубове у оснивању из
источног дијела Републике Српске и мањих средина.
СО ТСРС ће 2014. години радит ће на подизању квалитета рада у клубовима
кроз тренерска и судијска образовања. Циљ је да се рад тренера, судија и клупске
администрације стандардизује у до тог ниво да кориснику услуга клуба буде
свејдно гдје игра тенис на територији Републике Српске.
Рок за завршење овог посла је цијела 2014. година и зависи о финансијској
ситуацији у ТСРС.
15. Одржавање веза са ТС БиХ, као и са клубовима из Федерације БиХ.
У складу са званичном политиком ТСРС, СО одржават ће и односе са СО
ТСБиХ, као и са заинтересованим клубовима и појединцима са територије
Федерације БиХ.
Бања Лука, 20.01.2014.

Предсједник СО
Митја Тањга
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