ЗАПИСНИК СА 1. СЈЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ОДБОРА ТСРС
ОД 26.03.2014. ГОДИНЕ

Сједници Стручног одбора ТСРС одржаној 26.03.2014. гдоине у Бањој Луци
присуствоали су:
1. Мр Митја Тањга, предсједник СО
2. Огњен Ђурђевић, члан
3. Мр Душко Лепир, члан
4. Бојан Мичић, члан
5. Синиша Симеуновић, члан
6. Мићо Цвјетковић, члан
7. Срђан Свјетлановић, члан
8. Саша Тривић, вд секретара ТСРС.
Оправдано су били одсутни:
1. Душко Новаковић, члан
2. Драган Драгичевић, потпредсједник.
Сједница СО одржана је са почетком у 11 сати у просторијама ТК Младост у Бањој
Луци, а завршила је у 13.30 сати.
Констатовано је да на сједници постоји кворум и да се могу доносити пуноважне
одлуке.
Предложени дневни ред:
1. Усвајање дневног реда сједнице.
2. Усвајање записника са 3. сједнице СО од 14.11.2013. године.
3. Извјештај о раду СО ТСРС за 2013. годину.
4. План рада СО ТСРС за 2014.годину.
5. Извјештај друге (зимске) фазе пројекта Мини тениса (Дејан Рађеновић).
6. Извјештај вођа пројекта о Пројекту НТЦ – зима 2013/14.
7. План рада НТЦ-а у љетњој 2014. сезони (Душко Лепир, Огњен Ђурђевић и
Бојан Мичић) – план рада, турнира, кампова.
8. Усвајање Календара такмичења 2014. година
9. Усвајање измјена у Правилнику о појединачним тениским такмичењима.
10. Усвајање измјена у Правилнику о рангирању.
11. Разно.
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АД 1
Сједницом је предсједавао и водио Мр Митја Тањга, предсједник СО који је
предложио дневни ред који је усвојен без примједби.
АД 2
На записник са прошле сједнице није било примједби, па је једногласно
усвојен.
АД 3
Предсједник СО презентовао је извјештај о раду СО ТСРС за 2013. годину
који је усвојен без примједби.
АД 4
Предсједник СО је презентовао план рада СО за 2014. годину који је усвојен
уз слиједеће допуне:
1. Тачка 1. Прегледати и исправити лиценце тренерима на сајту ТСРС.
2. Тачка 5. Судијска организација да организује тренерско образовање и да
се понуди клубовима и појединцима. Уколико број пријављених
кандидата буде 15 и више курс ће се одржати.
3. Тачка 7. Програм „Мини тенис у школама“ припремити за почетак у
септембру 2014. године.
4. Тачка 9. Назначити о којим се категоријама играча ради у појединим
камповима (млађи и старији јуниори). Такође, убацити и одржавање
међународног кампа, односно, писање студије изводљивости на основу
које би се одлучило о одржавању кампа.
5. Тачка 11. Са предсједником СО ТС Србије донијети акциони план
увођења неких од договорених мјера као пилот у један од бањалучких
клубова.
6. Тачка 12. Овогодишњи камп у Херцег Новом организовати уз позив
свим клубовима на учествовање.
7. Тачка 14. Ступити у контакт са људима који оснивају или покушавају
основати клубове поготово из источног дијела Републике Српске.
АД 5
Извјештај Националног координатора за Програм „Мини тенис“ за зиму
2013/14. усвојен је без примједби.
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АД 6
Извјештај тренера за Пројект НТЦ-а за зиму 2013/14. презентован је од
стране вође Пројекта Мр Душка Лепира. Дискусија се водила око начина избора
играча учесника у пројекту, као и око питања:
1. Да ли се фокусирати на играче који су најбољи и према њима
подешавати рад НТЦ-а или
2. да ли да покушамо укључити што већи број играча који могу да прате
тренинге да би се они на тај начин приближили најбољима?
Закључено је да вођа Пројекта у сарадњи са вођама појединих категорија
предложи начин вредновања бодова које играчи добију на турнирима и на ранг
листи да би се олакшао избор играча. Наиме, до проблема је долазило због
немогућности адекватног вредновања појединих достигнућа на турнирима 1. и 2.
категорије из Календара ТСРС и њихове успоредбе.
Такође је закључено да треба укључити у рад већи број играча да би
проширили базу играча који дуже остају у тенису и могу својом игром да помогуну
најбољима у тренинзима и напредовању. На основу ових закључака вође Пројекта
требају направити план рада за љето 2014. године.
АД 7
План турнира и кампова је усвојен са додатком да се убаце турнири за
сениоре из окружења умјесто оних из БиХ, као и са допуном за већ поменути
међународни камп.
План рада ће након увођења договорених принципа из АД 6 бити урађен у
слиједећих 10 дана.
АД 8
Календара такмичења 2014. годину усвојен је без примједби.
АД 9
Измјене у Правилнику о појединачним тениским такмичењима усвојене су
без примједби.
АД 10
Измјене у Правилнику о рангирању усвојене су без примједби.
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АД 11
Под тачком разно разматрани су приједлози позива за гостовање
Швајцарског савеза, као и организовања сусрета са Исландским савезом и савезима
и клубовима из окружења, па је закључено да треба испоштовати што више
међународних сусрета на којима се може промовисати ТСРС и од којих наши
играчи могу имати користи.

Бања Лука, 31.01.2014.

Предсједник СО
мр Митја Тањга
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