ЗАПИСНИК СА 2. СЈЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ОДБОРА ТСРС
ОДРЖАНЕ 24.07.2013. ГОДИНЕ

Мр Митја Тањга

Бања Лука, 25.07.2013.

Присутни чланови СО:
1. Митја Тањга – предсједник СО,
2. Драган Драгичевић – подпредсједник СО,
3. Синиша Симеуновић,
4. Огњен Ђурђевић,
5. Душко Лепир,
6. Мићо Цветковић,
7. Бојан Мичић,
8. Срђан Свјетлановић.
Одсутни чанови СО:
1. Душко Новаковић
Присутни гости:
1. Саша Тривић – секретар ТСРС,
3. Дејан Рађеновић, кондициони тренер НТЦ..
Предложени дневни ред:
1. Усвајање дневног реда сједнице.
2. Усвајање записника са 1. сједнице СО од 30.03.2013. године.
3. Потврда одлуке о усвајању „Правилника о избору играча за Пројекат
тренажног процеса НТЦ-а“ усвојеног имејл гласањем.
4. Извјештај вођа пројекта о Пројекту НТЦ – април-јул и план рада НТЦ-а у
наредном периоду (Душко Лепир, Огњен Ђурђевић и Бојан Мичић).
5. Извјештај Комисије за лиценцирање тренера ТСРС и одлука о лиценцирању
тренера – 2. круг (Душко Лепир, Огњен Ђурђевић и Бојан Мичић).
6. Извјештај прве фазе пројекта Мини тениса (Велимир Бјељанић).
7. Информација о раду у ТСБиХ и о представницима ТСРС у органима ТСБиХ
(Митја Тањга).
8. Припреме за тренерску конференцију.
9. Анализа тренутног стања у такмичењима у РС (појединачна и екипна –
Синиша Симеуновић).
10. Извјештај са кампа у Српцу и припрема кампа у Добоју (Драган
Драгичевић).
11. Разно
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1. Усвајање дневног реда сједнице.
Дневни ред усвојен у измјењеном облику тако да су тачке 4. и 6. разматране
као посљедње.
2. Усвајање записника са 1. сједнице СО од 30.03.2013. године.
Записник је усвојен са без примједби.
3. Потврда одлуке о усвајању „Правилника о избору играча за Пројекат
тренажног процеса НТЦ-а“ усвојеног имејл гласањем.
Потврђује се одлука о усвајању „Правилника о избору играча за Пројекат
тренажног процеса НТЦ-а“ донесена имејл гласањем.
4. Извјештај Комисије за лиценцирање тренера ТСРС и одлука о лиценцирању
тренера – 2. круг.
Даје се рок свим тренерима за уплату чланарине и допуну документације до
01.08.2013. године када ће се објавити коначан списак лиценцираних тренера.
5. Информација о раду у ТСБиХ и о представницима ТСРС у органима ТСБиХ
(Митја Тањга).
Информација је садржавала кратак осврт на одржану сједницу СО ТСБиХ
која је донијела помак у стварању услова за формирање јединственог такмичења у
БиХ путем усвајања јединствених Правилника о појединачном тениском
такмичењу, Правилникао рангирању, Правилника о избору јуниорских
репрезентативаца и Правилника о хоспиталитију.
6. Припреме за тренерску конференцију.
Закњучено је да тренерска конференција треба да се одржи крајем октобра
мјесеца да би се избјегло прошлогодишње отказивање судјеловања због времена.
Такође, одређена је котизација за тренере од 30 КМ која ће се искористити за боље
организовање конференције.
Главна тема конференције је Мини тенис и рад на масовном укључивању
дјеце у тенис, као и едукација родитеља кроз Буквар и предавања.
Душко Лепир је задужен да предложи предаваче са појединачним темама.
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7. Анализа тренутног стања у такмичењима у РС (појединачна и екипна).
Анализу досадашњег тока такмичења из Календара ТСРС направио је
Синиша Симеуновић који је истакао да до сада није било отказа нити једног
турнира, осим оних које је требало да организује ТК Прохема која је отказала све
турнире због лошег стања у клубу. Електронски систем пријава и вођења турнира
је заживио на свим такмичењима и никаквих проблема није било. Задовољство
свих учесника је на високом нивоу. Врло ријетке појаве кршења дисциплне играча
и родитења бит ће санкционисано путем правилника који уређују ту област.
Од ове године Ветеранска лига се игра под окриљем ТСРС-а.
За слиједећу годину приједлог је да се уведе жријеб у петак до један када би
се објавила сатница играња мечева тако да играчи не морају да долазе на упис
ујутро чиме би се повећала ефикасност и задовољство учесника.
Конкурс за слиједећу годину садржават ће унапријед одређене термине за
одржавање првенстава РС, турнира 2. категорије и термина за лиге да би се
успјешно направио план одласка на турнире у Федерацију БиХ, ТЕ, ИТФ, као и на
термине за играње лиге ТС србије.
8. Извјештај са кампа у Српцу и припрема кампа у Добоју (Драган
Драгичевић).
Извјештај је прихваћен акламацијом. Кам је оцјењен високом оцјеном.
У оквиру тачке разматрана је организација кампа у Добоју од 19.08. гдје ће
гостовати тренер ТСС Илић са играчима и закључено је да организација тече по
плану.
Разматрана је понуда за учсвовање на кампу у Дрвару и заључено је да ће
играчи ТСРС-а учештвовати на кампу. За координатора је одређен Ацо Кукрић.
9. Извјештај прве фазе пројекта Мини тениса (Велимир Бјељанић).
Велимир Бијељанић је смијењен са мјеста Националног координатора за
Мини тенис, а на његово мјесто изабран је Дејан Рађеновић, који је добио задатак
да прегледа досадашње планове и предложи своје виђење начина на који ћемо
водити овај врло важан посао за ТСРС.
10. Извјештај вођа пројекта о Пројекту НТЦ – април-јул и план рада НТЦ-а у
наредном периоду (Душко Лепир, Огњен Ђурђевић и Бојан Мичић).
Чланови СО су у оквиру ове тачке заједно са вођама Пројекта анализиран је
План рада НТЦ-а и закључено је да су тренинзи и рад на терену обављени
професионално и врло добро.
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Проблеми који су се јављали тицали су се сарадње и образовања родитеља и
тренера дјеце која учествују у Пројекту.
За слиједећу годину задатак вођа Пројеката НТЦ-а је да, осим годишњег,
направе и мјесечне планове активности који морају садржавати:


план тренинга (тениске и кондиционе),



план одласка на турнире,



план кориштења комби возила ТСРС-а,



начин понашања и задатке тренера који води дјецу на турнире,



састанке и едукацију родитеља и тренера,



временске оквире и тренере задужене да проведу појединачну активност.

Бања Лука, 25.07.2013.

Предсједник СО
мр Митја Тањга
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