ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ТСРС
ЗА 2012. ГОДИНУ

Бања Лука, јануар 2013. године

Увод
Планом рада за 2012. годину био је предвиђен наставак активности које су
започете, а нису завршене у 2011. години. Највећи дио активности био је везан за
рад Стручног одбора и обезбјеђивање материјалних услова за његов несметан рад,
те јачање позиције Савеза, како према ТСБиХ, тако и према ИТФ-у.
Извјештај о раду ТСРС за 2012. годину.
1. РАД НА УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ТЕНИСКОГ САВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ТСРС) КОЈА ПОДРАЗУМЈЕВА КОМПЛЕТИРАЊЕ
СВИХ ОРГАНА ПОТРЕБНИХ ЗА САМОСТАЛАН И ПОТПУН РАД ТСРС.
На Скупштини ТСРС од 24.03.2012. године изабран је нови Предсједник ТСРС, као
и нови чланови Управног одбора:
2. РАД НА ПРОМОЦИЈИ ТСРС
Рад на промоцији ТСРС у 2012. години одвијао се на неколико праваца:
1. Веб страница ТСРС,
2. електронских медија и
3. штампаних медија.
Што се тиче веб странице ТСРС-а посјећеност 2012. године била је на нивоу
од око 1000000 прегледа чланака. На веб страници су објављивани:


сви

документи

везани

за

рад

ТСРС

(записници,

извјештаји,

правилници...)


све вијести из домена рада Савеза, као и вијести из домена такмичења из
календара ТСРС (ранг листе, резултати такмичења...),



вијести из клубова чланица ТСРС (настављена је пракса да клубови
шаљу вијести о својим активностима и да се све објављује на веб
страници),



све вијести из свијета тениса које су занимљиве за наше кориснике.
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ТСРС је у 2012. години потписао уговоре за медијско спонзорство са Радио
телевизијом Републике Српске и са Независним новинама.
У 2012. години представници ТСРС (УО и СО) гостовали су у више од десет
телевизијских емисија у којима су најављивали и обавјештавали гледаоце о
активностима из свог домена рада ТСРС (РТРС – медјски спонзор и АТВ...).
Такође, представници ТСРС су више пута давали изјаве о активностима Савеза за
различите медије.
У штампаним медијима ТСРС је нарочито био присутан у Независним
новинама које су, као медијски спонзор Савеза, пратиле све активности.
Служба за информисање ТСРС судјеловала је у медијској промоцији
међународних тениских турнира, а на Бањалулка челинџеру била је ангажована на
успостављању лајв стриминг система за гледање турнира преко интернера.
Представници ТСРС-а активно су судјеловали на свим састанцима у
организацији Министарства породице, омладине и спорта, као и на семинарима из
спортског домена као што је нпр. семинар о борби против допинга.
3. РЈЕШАВАЊЕ СТАТУСА ТСБИХ И ОДНОСА СА ИТФ
Статус ТСБиХ је и током 2012. године био блокиран лошим радом
директора ТСБиХ. ТС Федерације БиХ и даље није функционисао, док је ТСРС
јачао своје организационе и људске капацитете и практично прерастао ТСБиХ.
Лоше стање у ТСБиХ кулминирало је оставком Фед кап селектора који се у
отвореном писму обратио јавности и изнио све неправилности и лош третман који
је имо као селектор.
В.Д. директора ТСБиХ преузео је ингеренције над државним првенствима
која се одржавају у Широком Бријегу, иако је и око организације ових такмичења
било опструкције у раду од стране бившег директора.
Чланови СО и в.д. секретара ТСРС активно су укључени у комуникацију и
организацију турнира из калентара ИТФ и ТЕ на територији БиХ.
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4. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ
ТЕНИСКОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (НТЦРС).
У 2012. години настављене су започете активности на успостављању и
изградњи Националног тениског центра који треба да представља основу за развој
и унапређење тениса у РС. УО је на својим сједницама донио одлуке које су везане
за додјелу средстава за завршетак архитектонског пројекта и осталих припремних
радова везаних за иградњу НТЦРС.
Паралелно са активностима УО и СО је покренуо Пројекат тренажног
процеса Националног тениског центра (НТЦ). Овај је пројекат израстао из пилот
Пројекта тренирања најбољих играча до 13 година који се, на бази два дана
тренирања седмично, одвијао у љето 2012. године у више градова Републике
Српске.
Пројекат тренажног процеса НТЦ је подјељен на Пројекат -13, Пројекат 13+
(А и Б тим). На пројекту су ангажована 3 магистра наука, као и 9 тренера и 2
спаринг партнера. Учествује преко 20 играча, а рецензију Пројекта извршио је
главни тренер ТС Србије.
Пројекат НТЦ-а настављен је у зимским мјесецима, а као резултат доброг
рада са поносом наводимо освајање Најк купа у САД (један од 3 највећа турнира до
14 година у свијету), освајање све 4 титуле до 12 и до 14 година на Државном
првенству БиХ у Широком Бријегу, треће и четврто мјесто на ТЕ развопјним
турнирима у Анталији, Турска, као и одлучне игре (2 финала и један освојен
турнир) на турнирима Тенис Јуроп (ТЕ).
5. ПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ САРАДЊЕ СА
ДРУГИМ САВЕЗИМА.
На сједници Скупштине ТСРС од 24.03.2012. у гостима су боравили и нови
предсједник ТС Србије Вук Јеремић, као и други представници ТСС. Том
приликом је одржан радни састанак чланова СО ТСРС и Спортског директора и
Главног тренера ТСС гдје су договорене будуће акције.

4

Резултат тог договора су заједнички тренинзи најбољих играча до 12 година
Србије и Републике Српске у Бањој Луци и Београду, као и гостовања најбољих
играча са тренерима до 12 и до 16 година на камповима у Добоју и Српцу.
Такође, у организацији Министарства за спорт Србије и ТСС најбоља дјеца
од 13 и 14 година из Републике Српске боравила су у Београди на тестирању
физичких способности.
Надаље, 5 аутобуса дјеце из Републике Српске боравило је на Србија опен
тениском турниру.
Крајем 2012. године, представници ТСРС боравили су на годишњој
свечаности ТСС. Том приликом између осталих, обављен је састанак са
Предсједником СО ТСС, када су договорене даљње акције два СО.
У развоју односа са другим савезима у регији било је неколико неформалних
разговора који нису резултирали формалним договором.
6. ФОРМИРАЊЕ СПОНЗОРСКОГ ПУЛА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ТСРС
ТЕ ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА РАЗВОЈ
ТЕНИСА У РС.
У спонзорски пул ушле су неке од најреномиранијих компанија из
Републике Српске:
1. Комсар енерџи,
2. Оптима груп,
3. Телеком Српске,
4. Крајина клас д.о.о.
5. Радио-телевизија Републике Српске,
6. Независне новине.
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7.

ИЗРАДА

БАЗЕ

ПОДАТАКА

И

ОНЛАЈН

СИСТЕМА

АДМИНИСТРАЦИЈЕ.
Крајем 2012. годие покренута је израда базе података и онлајн система
адмнистрације која теба да буде завршена у јануару мјесецу 2013. године. Када
заврше сва тестирања систем ће бити потпуно спреман за рад током марта мјесеца.
У нови систем, између осталог, уграђено је и симултано праћење:


играча, на начин да се у систему налазе сви подаци о играчу
(регистрација, чланарина, тренер...);



тренера, на начин да се у систему налазе сви подаци о тренеру (лиценца,
чланарина, играчи које тренира, образовања којима је присуствовао...);



судија, на начин да се у систему налазе сви подаци о судији лиценца,
чланарина, турнири које је судио, образовања којима је присуствовао...);



клубова, на начин да се у систему налазе сви подаци о клубу
(инфраструктура, број лиценцираних тренера, број лиценцираних
судија, број турнира...)

Онлајн систем пријаве играча који омогућује судији на турниру да има увид
у пријаве, затим да може на лицу мјеста означити играче који су дошли на турнир и
да аутоматски направи жријеб који ће пратити стање на ранг листама. Судија,
такође, приликом завршетка мечева уписује резултате у систем који на крају
турнира аутоматски даје ранг листу играча.
База података је направљена тако да симултано прати податке из више
категорија и успоређује их да би се рад у потпуности аутоматизовао и искључила
могућност људске погрешке. Примјер је плаћање чланарине играча који ће,
уколико, до одређеног датума не буду платили чланарину бити аутоматски
избрисани са ранг листе, а приликом плаћања чланарине одмах враћени на ранг
листу са свим бодовима из текуће године.
Ранг листе играча ће се аутоматски ажурирати, као и ранг листе тренера и
клубова.
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8. ОДЛУКА О НЕФАКТУРИСАЊУ КОТИЗАЦИЈА ЗА КЛУБОВЕ.
Управни одбор донио је одлуку да се клубовима не фактуришу котизације за
турнире одржане у 2012. гдоини. За 2013. годину котизације ће се наплаћивати
према Одлуци о котизацијама.
9. ФОРМИРАЊЕ КЛУБА ТСРС У СРБИЈИ.
Завршено је формирање клуба ТСРС-а у Србији да би се олакшало играње
играча из Републике Српске на турнирима из календара ТС Србије.

10. ИЗРАДА, УСАГЛАШАВЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА.
Током 2012. године, након усаглашавања и разматрања, једногласно су
усвојени сљедећи правилници, као и приједлози правилника:
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 и допуне Правилника о екипним тениским такмичењима ТСРС.
10. Приједлог Правилника о систематизацији ТСРС.
11. ИЗБОР СТРУЧНИХ КОМИСИЈА СО ТСРС.
Стручни одбор је на својој сједници од 20.10.2012. године изабрао комисије
како слиједи:


Комисија за лиценцирање тренера,



Комисија за рангирање играча,



Комисија за бодовање клубова,
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које до краја године требају извршити лиценцирање тренера, рангирање
играча и клубова.
Посебно треба истаћи да је у Правилник о екипним такмичењима, односно у
Правилник о рангирању унесена измјена којом се повећава број бодова освојених у
игрању на екипним такмичењима. Овом измјеном се добило на квалитети и
масовнијем интересовању играча и клубова за ово такмичење.
Такође, у Правилник о екипним такмичењима унесена је измјена (која важи
за 2013. годину) да један клуб може пријавити више екипа у једној те истој
категорији, затим да се Сениорска лига преименује у 1. лигу Републике Српске и да
се та лига игра суботом.

12. 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 је завршило курс.
Курс је у потпуности професионално снимљен тако да сви заинтересовани
могу добити ДВД материјал свих предавања и вјежби.

13. ОБРАЗОВАЊЕ СУДИЈА
Одржан је курс „Левел I“ и курс за врховне судије у организацији судијске
организације ТСРС и ФФВС.
Курс је успјешно завршило 9 судија.

14. 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
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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 ТСС док су наше најбоље играче до 12
година водили тренери из ТК Добој и ТК Др Младен Стојановић из Приједора.
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
већим новчаним износом него ове године.

15. ЉЕТЊИ 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.

16. 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.
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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 тренера
ТК Добој за Националног координатора за Мини тенис. Координатор је добио
задатак да изради план активности за 2013. годину. Путем сајта, имејловима, као и
личним позивима обавјестили смо клубове и заинтересоване 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.

17. 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 доц. др Петар Барбарос Тудор са загребачког
Кинезиолошког факултета одржао је предавање за родитеље на тему: „Троугао:
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.

18. 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.
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Током 2012. године обављен је обилазак клубова чланова ТСРС при чему
испуњавани анкетни обрасци да би се стекао увид у рад и стање инфраструктуре.
Правилник о рангирању клубова и Извјештај о стању у клубовима бит ће
достављен у прилогу Извјештаја о раду СО.

19. 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 ТСБиХ.
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 ТСБиХ је више пута гостовао у Бањој Луци као предавач на
тренерским образовањима. Осим званичних тема предавања вођени су и
неформални разговори о стању у тенису у БиХ, као и начинима превазилажења
неповољне ситуације у ТСБиХ.

20. ТЕНИСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
Тениска конференција одржана је 09.12.2012. годину.
Одржана су сљедећа предавања:
1. предавање о плановима ТСРС-а за развој Мини тениса – Национални
координатор Велимир Бијељанић,
2. из области кондиционог тренинга за најмлађе категорије – Дејан
Рађеновић,
3. из области видео анализе – мр Душко Лепир,
4. из области тренинга професионалних играча (Никица Жгаљић тениски тренер, Марино Башић - кондициони тренер и Игор
Череншек - спортски психолог).
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Предавачи из Србије су отказали учешђе због сњежне олује која их је
спријечила да дођу (Дејвис куп и Фед куп шпанер репрезентације Србије Владимир
Закањи, као и Драгана Шерер – главни тренер ТСС и Слободан Војиновић –
предсједник СО ТСС).
Такође, у склопу Конференције позвани су продавачи тениске опреме да
представе свој асортиман али смо, због недостатка интереса продавача, отказали
њихова представљања.

21. ПОЧЕТАК ЗИМСКОГ ЦИКЛУСА ТРЕНИНГА ПРОГРАМА
НАЦИОНАЛНОГ ТЕНИСКОГ ЦЕНТРА ЗА КАТЕГОРИЈЕ -13, +13 ЗА
+13 A И Б ГРУПУ ИГРАЧА.
Тренинзи су почели у новембру мјесецу и за сада се одвијају по плану. Дио
тренинга за играче до 13 година одвија се у Бијељини уз судјеловање тренера из ТК
Ас и из ТК Топ спин. Друга група играча тренинра у Бањој Луци уз судјеловање
вође пројекта -13 из ТК Борац, тренера из ТК Елит и тренера из ТК Меч бол.
+13 A група ради у Бањој Луци под руковођењем вође пројекта НТЦ, уз
сарадњу тренера из ТК Меч бол.
+13 Б група пројекта тренинга НТЦ ради под руководством тренера из ТК
Младост и уз судјеловање тренера из ТК Младен Стојановић из Приједора.
У тренинге НТЦ-а укључено је преко 20 играча, као и њихових тренера.
Као резултат овог програма истичемо да је освајање Најк купа одржан у
САД. Такође, ТСРС је добио дворанске државне шампионе БиХ до 12 и до 14
година и код дјевојчица и код дјечака.

22. ПРИПРЕМА И ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О
СТАЊУ У ТЕНИСУ.
Јавна расправа је по плану требало да се одржи за вријеме 2. Тениске
конференције. Како је велики број потенцијалних учесника у Јавној расправи био
спречен да присуствује због сњежне олује и присуства и на Тениској конференцији,
није било могуће одржати Јавну расправу.
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23.

РАСПИСИВАЊЕ

КОНКУРСА

ЗА

ТУРНИРЕ

ИЗ

КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА ТСРС.
У предвиђеном року расписан је конкурс за турнире из Календара
такмичења ТСРС. Календар је у изради, а након завршетка бит ће објављен на сајту
ТСРС.

24. ИЗВЈЕШТАЈ О ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ КАЛЕНДАРА ТСРС У
2012. ГОДИНИ.
Закључено је да је одржана већина турнира, али да турнири у категоријама до 18,
+35, +45 и +55 нису одржани због малог броја пријавњених такмичара (5 турнира,
сви одјављени на вријеме). Ово је је велико повећање у односу на прошлу годину
када је отказано 20 турнира.
Категорије ветерана за 2013. годину помакнуте су на +30, +40 и +50 да би се
привукло што више играча рекреативаца или да се ветерански турнири преименују
у рекреативне турнире.
Такође, мјере за повећање финансијске дисциплне играча на плаћању годишње
регистрације ТСРС нису уродиле плодом, па је одлучено да се сви играчи који нису
платили регистрацију избришу са електронских ранг листа до уплате својих
обавеза. Након овог потеза већина дугова играча је измирено.
Онлајн систем пријављивања и одјаве функционисали су одлично с обзиром да је у
питању нови систем пријављивања и ту није било никаквих проблема.
Одлучено је да се измјени Правилник о екипним тениским такмичењима, тако да
један клуб може пријавити више екипа за играње у једној категорији.
Одлучено је да се у приједлог Календара такмичења за 2013. годину уврсти 5
сениорских турнира, као и да се оставе турнири до 18 година, односно да видимо
по пријавама клубова организатора колико ће ових турнира бити.
Одлучено је и да се у Правилник о награђивању који је у изради унесу посебне
награде (неновчане) за играче који играју турнире до 18 година, а да се за све
сениорске турнире одреде новчане награде, с тим да за Првенство РС фонд награда
буде највећи.
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Сениорска лига преименована је у Прву Сениорску лигу РС. Посебне награде бит
ће одређене Правилником о награђивању.
Одлучено је и да ТСРС више допринесе код награда за турнире 2. категорије да би
се растеретили клубови.
Потпуно је промјењен начин такмичења и бодовања у категорији до 10
година чиме су се растеретила дјеца притиска играња турнира, као и притиска
родитеља.
У такмичењима судјелује преко 250 играча разних категорија.

У Бањој Луци 11.05.2013. године

Предсједник ТСРС
Драшко Миллиновић
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