ПЛАНА РАДА ТСРС
ЗА 2013. ГОДИНУ

Припремио: мр Митја Тањга

Бања Лука, јануар 2013. године

Увод
Планом рада за 2013. годину предвиђен је наставак активности које су
започете, а нису завршене у 2012. години. Највећи дио активности треба да буде
везан за рад Стручног одбора и обезбјеђивање материјалних услова за његов рад те
јачање позиције Савеза како према ТСБиХ тако и према ИТФ-у. Потребно је кроз
јачање свих органа савеза постићи јединство циљева и дјеловања које ће у
будућности довести до јаког Савеза и популаризације тениса као спорта.
Основни задаци за 2013. годину
1. НАСТАВАК РАДА НА ПРОМОЦИЈИ ТСРС
Наставак рада на промоцији ТСРС, а уједно и спонзора савеза је веома
значајна активност која ће обезбједити услове за прикупљање средстава за
побољшање рада самог Савеза. До сада смо имали квалитетан рад странице савеза
и једним дијелом значајно повећање присутности информација у писаним
медијима. У 2013. години посебну пажњу посветити промоцији ТСРС и самог
тениса путем електронских медија, наравно уз константан рад на промоцији тениса
путем писаних медија.
2. РЈЕШАВАЊЕ СТАТУСА ТСБИХ И ОДНОСА СА ИТФ
Смјеном бившег директора ТСБиХ Златка Шошеа, отворио се простор за
нормализацију рада у органима ТСБиХ.
У 2013. години план је да се ТСРС избори за своје мјесто у органима
ТСБиХ, као и да се избори да више не буде аматерског рада који ће зависити само
од једног човјека.
План за 2013. предвиђа да се, након нормализовања стања у органима
ТСБиХ, поново покрену разговори о стварању заједничке регионалне лиге или
циклуса турнира.
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3. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ
ТЕНИСКОГ ЦЕНТРА ТСРС.
У

2013.

години

треба

наставити

са

започетим

активностима

на

успостављању и изградњи Националног тениског центра који треба да представља
основу за развој и унапређење тениса у РС.
4. ПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ САРАДЊЕ СА
ДРУГИМ САВЕЗИМА.
Како смо мали савез и имамо мали број такмичара чиме и сам квалитет
такмичења није на високом нивоу потребно је посветити пажњу развоју односа са
другим савезима како би се унаприједио систем такмичења и подигао квалитет
рада у клубовима и Савезу. У духу потписаног споразума о сарадњи са ТС Србије
потребно је подићи сарању на значајно виши ниво. У плану је су међусобна
гостовања најбољих тренера, судија и играча, као и организовања заједничких
кампова.
План за 2013. годину предвиђа да се успоставе контакти са савезима у
окружењу (регионалним или државним) и да се договори сарадња која ће бити на
нивоу сарадње са ТСС.
5.
ПОДРШКУ

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА СПОНЗОРСКИМ ПУЛОМ ЗА
РАДУ

ТСРС

ТЕ

ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ

МАТЕРИЈАЛНИХ

ПРЕТПОСТАВКИ ЗА РАЗВОЈ ТЕНИСА У РС.
Без наставка сарадње са спонзорским пулом и обезбјеђењем финансијских
средстава за рад Савеза нема могућности за унапређење досадашњег рада Савеза те
стога у 2013. години треба створити услове за наставак сарадње са спонзорима, као
и побољшање финансијске ситуације у Савезу.
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Прилог 1.
Задаци Стручног одбора
Рад Стручног одбора Тениског савеза Републике Српске као главни циљ
треба имати руковођење активностима и задацима везаних за:


координација рада репрезентација,



рад на ширењу плеј и стеј програма,



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, као и са
удружењем родитеља ТСРС, као и са осталим заинтересованим
родитељима.
ПЛАН РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ.

1. Категоризација играча према Правилнику ТСРС о категоризацији
играча.
Правилник ТСРС о категоризацији играча донесен је у 2012. години и у 2013.
години Комисија СО за категоризацију играча треба да проведе двије
категоризације играча.
Очекивани рок за завршење овог посла је половина јануара мјесеца, као и крај
јуна мјесеца.
ЗАВРШЕНО!
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2. Лиценцирање тениских тренера.
Правилник за лиценцирање тениских тренера је усвојен и СО је изабрао
Комисију за лиценцирење тренера. Сам процес је започео крајем 2012. године и рок
за завршење лиценцирање и објаву листе лиценцираних тренера је крај јануара
мјесеца.
ЗАВРШЕНО!
3. Разматрање недостатака правилника везаних за такмичење и
рангирање.
На почетку 2013. треба провести расправу о недостатцима правилника који су
донесени и по којима се радило у 2012. години, а који су везани за такмичење и
ранг листе играча. Такође, посебно треба размотрити дио Правилника о
појединачним тениским такмичњима који се тиче такмичења до 10 година, а по
којем се 2012. године први пут играло.
Рок јануар-фебруар мјесец.
ЗАВРШЕНО!
4. Организовање тренерског образовања.
План је да се у током 2013. године одрже предавања и семинари за тренере
ТСРС.
Рок за достављање плана образовања је почетак марта мјесеца а рок за
организацију образовања је крај марта мјесеца.
5. Организовање судијског образовања и лиценцирања.
План СО је да се припреми план наставка образовања, као и лиценцирања
судија (рок за лиценцирање судија је половина јануара). Свим кандидатима који су
пали испит бит ће омогућено да полажу још једном на поправном испиту.
Рок је крај марта мјесеца.
6. Разматрање рада на Пројекту тренажног процеса национално тениског
центра - НТЦ.
Стручни одбор ће свака 3 мјесеца, током 2013. 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, као
и рад изалагање изабраних играча. СО ће квартално доносити одлуке о
евентуалним промјенама у плану рада, тренерском и играчком кадру.
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7. Програм Мини тенис.
У 2012. години је на овом програму најмање постигнуто. Осим неколико
презентација на трговима и у клубовима, као и неколико презентација за медије
нисмо далеко одмакли у подизању свијести код клубова о потреби увођења
програма Мини тениса. Избором координатора за Мини тенис, као и координатора
по клубовима, појачат ће се активности на образовању клубова и подизању нивоа
свијести о потреби увођењу програма Мини тениса.
Рок за израду Пројекта Мини тениса са акционим планом и задужењима, као и
финансијама је крај фебруара мјесеца. Почетак активност је април мјесец.
8. Организовање такмичења из календара ТСРС.
План је да се Календар такмичења усвоји и објави у јануару мјесецу, а да се до
краја марта организује и припреми љетна сезона такмичења.
Рок крај марта мјесеца.
Рок за зимска првенства РС је крај 2012. године.
ЗАВРШЕНО!
9. Одржавање кампова у сарадњи са Министарством породице, омладине
и спорта.
Камп у Српцу који је одржан у сарадњи са ТК Србац, Министарством (сектор
за омладину), као и са ТСС протекао је у одличној атмосфери и високо је оцјењен
од представника Министарства, као и СО ТСРС тако да планирамо овај камп и у
2013. години.
Рок је крај јуна мјесеца.
Овогодишњи камп који је одржан у Добоју у сарадњи са Министарством
(сектор за спорт), као и са ТСС, оцјењен је високом оцјеном од стране СО ТСРС,
као и од представника Министарства тако да се надамо да ће Министарство и у
слиједећој 2013. години додијелити дио средстава за одржавање овог кампа. Рок је
јул мјесец.
Планирано је одржатавање кампа на Јахорини током љетних мјесеци.
Рок за припрему кампа је 01.07.2013. године.

10. Организовање тениске конференције.
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Како је ТСРС организовао 2. Тениску конференцију крајем прошле године, a
како је дио учесника отказао свој долазак због сњежне олује, тако смо одлучили да
ове године организујемо 3. Тениску конференцију али крајем октобра или
почетком новембра мјесеца.
Рок за подношење плана, теме и предавача је крај августа мјесеца.
11. Наставак одржавања веза са СО ТС Србије.
У прошлој 2012. години споразум о сарадњи са Тениским савезом Србије
почео је да се проводи у дјело.
План је за 2013. годину да се држе бар 2 заједничка састанка СО гдје би се
чланови СО могли боље упознати и гдје би се планови договорити на оперативном
нивоу.
План за 2013. годину је да се наставе 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. Рок је
цијела 2013. године.
12. Одржавање веза са СО савеза са простора бивше Југославије.
Потписати споразум о сарадњи са Тениском савезом Црне Горе који је у
прошлој години начелно договорен. У склопу овог дешавања одржати мини тенис
камп најбољих играча оба савеза до 13 година. Такође, по угледу на договор са
ТСС договорити наизмјенична гостовања најбољих тренера оба савеза као и
гостовање њихових предавача на нашој Тениској конференцији.
Рок јули-август мјесец.
Договорити сарадњу са ТС Хрватске и ТС Словеније и то покушати
договорити сарадње са њиховим регионалним савезима или на нивоу клубова.
Рок је цијела 2013. 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.
Рок је крај марта мјесеца.
14. Обилазак тениских клубова у РС.
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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.
Рок за завршење овог посла је цијела 2013. година и зависи о финансијској
ситуацији у ТСРС.
15. Одржавање веза са ТСБиХ, као и са клубовима из Федерације БиХ.
У складу са званичном политиком ТСРС, СО Савеза одржават ће и односе са
СО ТСБиХ, као и са заинтересованим клубовима и појединцима са територије
Федерације БиХ.
16. Правилник о ситематизацији радних мјеста ТСРС.
Рок крај марта мјесеца.
Предсједник СО
Митја Тањга
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