ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ОДБОРА ТЕНИСКОГ
САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Бања Лука, март 2012.

1. Репрезентативне селекције.
СО је изабрао селекторе репрезентација, а приликом избора селектора
одлучено је да доношења Правилника о избору играча за репрезентације, селектори
могу бирати играче за репрезентацију по свом нахођењу и на основу ранг листе,
водећи при томе рачуна о свом и моралном интегритету СО и ТС РС. У
категоријама до 12 и 14 година тренинзи су одржавани на теренима ТК Меч бол,
односно ТК Борац, док су тренинзи у категорији до 16 година одржавани на
теренима ТК Младен Стојановић у Приједору. Сви клубови су бесплатно уступили
терене Савезу. Крајем мјесеца августа одржана су два тениска кампа и то спајањем
категорије до 12 година и слабијих играча категорије до 14 година на Јахорини, као
и бољих играча до 14 година и категорије до 16 година у Приједору.
Одржано је преко 15 једнодневних репрезентативних кампова у љетњем
периоду док су се у зимском периоду одржавали једнодневни кампови само у
категорији до 12 година док се у другим категоријама појавио проблем плаћања
једнодневног тренера од 20 КМ по играчу.
2. Пријаве на турнире у 2012. години
У сарадњи са судијском организацијом донесена је одлука да се од 2012.
године играчи морају пријављивати за турнире путем електронских пријава на веб
сајту ТС РС и то минимално 3 прије почетка турнира, а такођер да се морају
одјавити минимално 2 дана прије почетка турнира, а уколико се не одјаве на
вријеме казном ће бити одузимање 5 бодова; казна за клубова који се не одјаве
турнир минимално 10 дана прије почетка турнира казна ће износити 100 КМ.
3. Образовање тренера.
СО је у сарадњи са УТТРС, Факултетом физичког васпитања и спорта, као и
Удружењем за савремену едукацију у спорту „Е-СПО“ из Бање Луке одржао 1.
Конференцију тениских тренера Републике Српске на којој су учествовали
предавачи из Републике Српске, Федерације БиХ и Хрватске. Раду Конференције
присуствовало је преко 30 тренера из клубова Републике Српске, као и више од 10
родитеља играча.
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Два тренера присуствовали су у организацији ТС РС Конференцији
тениских тренера ТС Словеније.
4. Такмичења
Обновљена су такмичења у екипним конкуренцијама, а подржано је и
оснивање Лиге ветерана.
5. Домаћи и међународни односи
СО ТС РС је у сталном контакту и развија односе са СО ТС Србије, као и са
СО ТС БиХ и Црне Горе.
Потписан је Уговор о сарадњи са ТС Србије и даљњим контактима са
Спортским директором ТС Србије договорена је конкретна сарадња која није
формализована због познатих превирања у ТС Србије.


додјељене су нам вајд карте од ТС Србије и начин расподјеле,



тренинзи у репрезентативној сали ТС Србије код хотела Интерконтинентал
у

Београду

приликом

чега

би

се

могли

одигравати

сусрети

репрезентаљација,


организација одласка на турнире и тренинге са тренером и комбијем у
договору са родитељима.

6. Удружење судија
Одржано је више састанака Удружења судија и у сарадњи са СО приступило
се изради плана образовања судија.
7. Мини тенис
Није било значајнијих помака у заживљавању Мини тениса. Урађен је терен
за промоцију који ће сви клубови моћи користити на почетку слиједеће љетне
сезоне. Тренери су показали интерес за образовање за водитеље Мини тениса, а
књига за Мини тенис изашла је из штампе и промовисана на 1. Конференцији
тениских тренера ТС РС.
8. Приједлог категоризације турнира
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Усвојен је приједлог категоризације и износи котизације турнира у
организацији ТС РС који ће бити формално уграђен у Правилник о појединачним
тениским такмичењима.


АТП, WТА, ЕТА, ИТФ – 0. категорија



државна првенства – 1. категорија (2 турнира, костур на 32, ОБАВЕЗНО
обезбедити пехаре, мајице и награде)



позивна првенства – 2. категорија (2 турнира, костур на 32, ОБАВЕЗНО
обезбедити пехаре, мајице и награде)



турнир са 32 играча и мин. 4 терена – 3. категорија (ОБАВЕЗНО обезбедити
пехаре, мајице)



турнир са 16 играча и 2 терена – 4. категорија (ОБАВЕЗНО обезбедити
пехаре)
Предложене категорије турнира усвојене су с тим да котизација за 1. и 2.

категорију турнира буде 30 КМ, да за 3. категорију буде 25 КМ и за 4. категорију
буде 15 КМ.
Предложено је да турнир „Куп нада“ у организацији ТК „Меч бол“ буде
стављен у 0-ту категорију због своје традиције и богатог фонда играча и награда.
Такођер је предложено да ТК „Меч бол“ сам организује судије и остало службено
особље за турнир, а турнир ће се, као и до сада наћи у календару ТСРС и бодовати
за листе ТСРС.
Дата је напомена да ће се ове године обратити посебна пажња на
организовање турнира јер су се дешавале одгоде у задњи час, као и организовање
турнира са великим костуром на 2 терена, па су турнири завршавали у понедјељак.
9. Укључивање родитеља у рад ТСРС и улога тренера:
Рад СО пратили су и активно учествовали својим приједлозима
представници Удружења родитеља ТС РС.
10. Плаћање чланарина клубова, играча, тренера, судија.

4

Како смо ове године имали слабу наплативост свих чланарина усвојена је
одлука да ће се сви клубови и играчи упозорити да плате своје обавезе, у
противном ће се играчи који нису платитли чланарину скинути са ранг листа и
неће моћи играти турнире, а играчи чији клубови нису платили чланарину ће бити
означени на ранг листи као да су без клуба; уколико клубови и играчи не плате
своје обавезе до почетка слиједеће сезоне неће моћи организовати турнире или
наступати на турнирима све док не плате заостале обавезе и оне за текућу годину.
11. Правилник за лиценцирање, признавања диплома и образовања тренера
Правилник о лиценцирању тениских тренера припремљен је за усвајање, а
формирана је и Комисија за лиценцирање.
12. Правилник о рангирању и избору играча за репрезентативне селекције.
О овој се теми водила расправа и на крају је остављено за 2012. годину да се
донесе овај Правилник. Приједлог је био:


међународни АТП и WТА ранг,



међународни: ИТФ међу 100,



међународни: ЕТА међу 30,



играње за репрезентацију се неће бодовати,



број турнира код појединог играча који се узимају у обзир приликом
прорачуна бодова за ранг листу (приједлог је 5 турнира);



бодовање играча који играју за клуб на екипним такмичењима; усвојено
је да се играње за клуб бодује по систему који одреди судијска
организација.

13. Правилник о рангирању клубова.
Овај Правилник је припремљен за усвајање и има за интенцију да се добију
потпуни подаци о клубовима који раде на територији ТСРС и да се клубови
потакну на улагање у побољшање рада и услова за играче. Заједно са другим
рангирањима (нпр. тренера, броја судаца и сл.) клуб добија на значају и угледу.
5

Правилник рангира клубове у:


Међународни ранг: по прописима ИТФ-а, АТП-а или WТА.



А ранг: 5 и више терена са истом подлогом у клубу организатору
такмичења. Најмање три терена морају бити са вјештачким осветљењем.
Одвојене свлачионице за мушкарце и жене са тушевима. Просторију или
одвојен

простор

за

играче.

Одвојене

просторије

за

спортског

физиотерапеута, доктора и шпанера. Ресторан или кафе бар. Позитиван
извештај Врховног судије са такмичења одржаним у клубу у претходној/им
годинама. Стално запосленог директора или секретара клуба.


Б ранг: 4 терена са истом подлогом у клубу организатору такмичења.
Најмање један терен мора бити са вјештачким осветљењем. Одвојене
свлачионице за мушкарце и жене са тушевима. Одвојене просторије или
простор за спортског физиотерапеута, доктора и шпанера. Кафе бар.
Позитиван извјештај врховног судије са такмичења одржаним у клубу у
претходној/им годинама.



Ц ранг: 2 или 3 терена са истом подлогом у клубу организатору такмичења.
Одвојене свлачионице за мушкарце и жене са тушевима. Одвојене
просторије или простор за спортског физиотерапеута и шпанера. Кафе бар.
Извештај Врховног судије са такмичења одржаним у клубу у претходној
години. Директора или секретара клуба који ради на аматерској основи у
клубу или бар једне особе стално присутне у клубу за све време одржавања
тунира.
14. Разно
На састанцима СО расправљало се и о приједлогу обрасца за регистровање

играча за текућу годину и закључено је да се у образац укључи дио у којем ће
стајати да је љекарски преглед играча обављен и да се потврда љекара налази у
архиви клуба, с ти м да се образац за регистровање овјерава од стране секретара
или предсједника клуба са печатом клуба.
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Такође, више пута на састанцима СО водила се расправа о такмичењима до
10 година. Закључено је да се обаве разговори са родитељима и клубовима и да се
расправе слиједећи приједлози и донесе одлука за слиједећу сезону.
Приједлог Комисије за рјешавање овог питања је да се бодују само одиграни
мечеви с тим да се да побједу добије један бод, а за пораз пола бода. Коначни
излгед овог правила наћи ће се у Правилнику о појединачним тениским
такмичењима.

Потпредсједник СО
Митја Тањга
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