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ПРИСУТНИ:                                                     ОДСУТНИ: 

                                                                            

Мичић Бојан                                                  Плаветић Дарко 

Драгичевић Драган       Рачић Игор                                          

Чулић Лука      Шукало Војин 

Тањга Митја 

Тривић Саша 

Сладојевић Станиша 

Душко Лепир 

Свјетлановић Срђан 

Ђурђевић Огњен 

Цвјетковић Мићо 

Симеуновић Синиша 

Драгичевић Саша                                         

 

Дневни ред: 

1. Приједлог Правилника о појединачним тениским такмичењима ТСРС. 

2. Тренерски курс и правилник о лиценцирању. 

3. Судијски курс и правилник о лиценцирању судија. 

4. Конкурс за турнире. 

5. Лига и сениорски турнири. 

6. Разно. 

 

1. Приједлог Правилника о појединачним тениским такмичењима ТСРС.  

 

 Ову тачку је водио Синиша Симеуновић из Судијске организације ТСРС. 

Направљене су измјене у члану: 

 4. гдје смо додали категорију до 14 година, 

 5. гдје смо додали „и 2. категорије“, 

 11. гдје смо убацили категорију +55, 

 17. гдје смо договорили да се ограничи број турнира 2. категорије и 

гдје је договорено да остане 3. и 4. категорија турнира и да прати како 

ће практично изгледати одигравање турнира 4. категорије да би знали 

за слиједећу сезону да ли да укидамо ову категорију, 

 32. гдје договорено да се брише величина костура 64, 
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 38. гдје је одлучено да систем такмичења остане као и до сада да се 

играју квалификације и утјешни турнир до 7, а главни турнир до 9 

гемова с тај бреком на 6:6, односно 8:8, као и то да је на главном судији 

да може да одлучи да се утјешни турнир може одиграти исти дан кад и 

квалификације уколико постоји простор и вријеме за то, 

 45. гдје се брише број учесника 64 брише, 

 46. гдје се жријебање носилаца брише за 128 мјесто, 

 47. гдје се колона 128 брише, а у другом реду колоне 64 стоји 17, 48, 

 

Приликом расправе о такмичењу и бодовању за категорију до 10 година 

предложено је да се за ову сезону престане са бодовањем и рангирањем као до сада 

већ да се уведе бодовање по систему броја одиграних мечева, с тим да би Комисија 

у саставу: Душко Лепир, Дарко Плаветић и Свјетлановић Срђан тачно разрадили 

начин рангирања по овом систему. 

Такође, предложено је да главни судија прати рангове играча који немају домаћи 

ранг и да их по свом нахођењу убаце у турнир за носиоце. 

Предложено је и убацивање члана по којем ће се играчима који се нису пријавили 

за турнир он лајн системом омогућити да играју турнир с тим да ће им бити 

одузето 50% бодова освојених на том турниру. 

Такође, предложено је да клубови који у текућој сезоне не организирају турнир 

одређене категорије буду кажњени за слиједећу сезону смањивањем категорије 

турнира који могу организирати. 

Правилник ће након измјена бити достављен на усвање члановима СО ТСРС. 

 

2. Тренерски курс и правилник о лиценцирању. 

 

Управни одбор УТТРС донио је одлуку да ће се Курс за тренере НИВО 1, којем је 

за циљ оспособљавање кадра за рад са почетницим одржати крајем априла, а 

организација је повјерена Душку Лепиру и Бојану Мичићу који су се обавезали да 

ће до 04.03.2012. направити и дефинисати оквирни план курса. 

Такође је договорено да се позову предавачи из региона који би држали курсеве из 

оних дијелова које не могу спремити наша два предавача. 

 

3. Судијски курс и правилник о лиценцирању судија. 

  Закључено је да Свјетлановић Срђан и Сименуовић Синиша направе план 

образовања судија по категоријама, као и да се приступи изради Правилника о 

лиценцирању судија ТСРС. 
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4. Конкурс за турнире. 

 Донесена је одлука о расписивању Конкурса за организацију турнира за 

2012. годину у организацији ТСРС. Секретару ТСРС Саша Тривић ће у 

консултацији са Синишом Симеуновићем расписати поменути Конкурс. 

 

5. Лига и сениорски турнири. 

Предложено је да се због малог броја играча у категорији до 18 година 

турнири у овој категорији не организују већ да се организују турнири у сениорској 

категорији, па ће се приликом расписивања Конкурса за организовање турнира 

водити рачуна о овом приједлогу. 

 

6. Разно. 

6.1. Наступ према ТС БиХ и Секцији тренера БиХ 

 На сједници је донесена одлука да се настави на одржавању коректних 

односа како са ТС БиХ, тако и са Секцијом тренера БиХ. У том смислу формирано 

је стручно тијело које је задужено за комуникацију са ТС БиХ, као и за заступање 

интереса Стручног одбора ТСРС према ТСБиХ, а чине га Сименуновић Синиша, 

Драгичевић Драган и Мичић Бојан. 

 

6.2. Комисија за лиценцирање тениских тренера ТСРС. 

 У поменуту комисију изабрани су Саша Драгичевић, Станиша Сладојевић и 

Митја Тањга. Комисија има задатак да напише јавни проглас за достављање 

докумената за признавање свих врста диплома стечених код нас и у иностранству и 

да на основу Правилника о лиценцирању тренера ТСРС донесе одлуке о 

додјељивању лиценци тренерима. 

 

 

Бања Лука, 28.02.2012. године                                              Записник саставио  

                                                                                                   Мр Тањга Митја 


