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Увод
Планом рада за 2011 годину предвиђен је наставак активности које су
започете а нису завршене у 2011. 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 ТС БиХ 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 2012. годину
1. РАД НА УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ТЕНИСКОГ САВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
(ТС
РС)
КОЈА
ПОДРАЗУМИЈЕВА
КОМПЛЕТИРАЊЕ СВИХ ОРГАНА ПОТРЕБНИХ ЗА САМОСТАЛАН И
ПОТПУН РАД ТС РС.
Обзиром на значај и планиране активности потребно је у 2012.г створити
услове за ангажовање више појединаца који би на професионалном нивоу
обављали функције организације такмичења, организације стручног рада те
организације рада цјелокупног савеза. Потребно је активирати све органе
предвиђене статутом чиме би се комплетирала цјелокупна структура савеза.
2.Рад на промоцији ТС РС
Рад на промоцији ТС РС 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 квалитетар рад странице савеза и једним дијелом
значајно повећање присутности информација у писаним медијима. У 2012. Г
посебну пажњу посветити промоцији ТС РС и самог тениса путем електронских
медија, наравно уз константан рад на промоцији тениса путем писаних медија.
3.Ријешавање статуса ТС БиХ и односа са ИТФ
Активностима у 2010 и 2011 години створени су услови да се правним путем
регулишу неријешени односи у ТС БиХ. У 2012 годину је потребно путем
Министарства правде БиХ и Тужилаштва БиХ испословати или успостављање
законитости рада или брисања ТС БиХ из регистра удружења чиме се стварају
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основе за успостављање нормалних услова за функционисање ТС БиХ. У читавом
протеклом периоду смо остварили значајне контакте са појединцима из ИТФ и са
истим треба наставити а све у циљу ријешавања насталих проблема у ТС БиХ.
4. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ
ТЕНИСКОГ ЦЕНТРА ТС РС.
У 2012. 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.
5.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. Како већ постоји потписан споразум о сарадњи са ТСС
потребно је активирати сарању у складу са потписаним уговором те успоставити
тијело које ће омогућити подизање нивоа сарадње на значајно виши ниво.
6. ФОРМИРАЊЕ СПОНЗОРСКОГ ПУЛА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ТС РС
ТЕ ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА РАЗВОЈ
ТЕНИСА У РС.
Без формирања спонзорског пула и обезбјеђења финансијских средстава за
рад Савеза нема могућности за унапређење досадашњег рада Савеза те стога у 2012
. години треба створитиуслове з апобољшање финансијске ситуације у савезу.

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,
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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 Стручног одбора за 2012. годину.
1. Доношење Правилника о појединачним тениским такмичењима.
Правилник се налази у процесу доношења. На састанку СО од 25.02.2012.
године изнесене су све замјерке и допуне које требају бити унешене да би се
Правилник могао усвојити.
Учињен је напор да се такмичења до 10 година која су се одвијала по истим
правилима као и остала, доведу у оквире плеј и стеј програма. Овим би се смањио
притисак на најмлађу дјецу која играју тенис и омогућило би им се да пуно лакше
започну такмичење у старијим категоријама. Одређена је комисија у саставу Дарко
Плаветић, Срђан Свјетлановић и Митја Тањга која треба да предложи начин
рангирања и такмичења у категорији до 10 година.
Очекивани рок за завршење овог посла је половина марта.

2. Доношење Правилника о лиценцирању тениских тренера и почетак
лиценцирања.
Правилник је у потпуности завршен и очекује се његово усвајање заједно са
измјенама и допунама које су предложили чланови СО ТСРС. Након доношења
Правилника СО ће приступити лиценцирању тренера чланова Удружења тениских
тренера ТСРС при чему ће се упутити јавни позив тениским тренерима за
достављање документа помоћу којих ће се вршити лиценцирање. Тиме ће се
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ставити на пробу Правилник и начин лиценцирања за ову годину, да би се крајем
године приступило поновном разматрању овог процеса да би се евентуалне грешке
и замјерке отклониле за слиједећу годину. Одређена је Комисија за лиценцирање
тренера у саставу: Саша Драгичевић, Станиша Сладојевић и Митја Тањга (сви
чланови СО).
Очекивани рок за усвајање Правилника је половина марта, а лиценцирање би
требало трајати до почетка мјесеца маја.
3. Организовање тренерског образовања.
Приједлог СО са сједнице од 25.02.2012. године је да се у слиједећих мјесец
дана припреми и одржи тренерски курс „НИВО 1“ по програму који је програм
ИТФ „Левел 1“ прилагођен нашим условима и захтјевима. Посао око организације
и планирања „НИВОА 1“ воде Душко Лепир и Бојан Мичић.
Рок за достављање плана рада је 04.03.2012. а рок за организацију „НИВОА 1“
је крај марта.
4. Организовање судијског образовања.
Приједлог СО је да Синиша Симеуновић и Срђан Свјетлановић припреме
план образовања, као и лиценцирања судија. Рок за овај посао је крај марта.
5. Организовање рада репрезентација.
Са почетком љетне сезоне обновит ће се рад најбољих играча кроз
репрезентативне селекције. Током зимског периода због смањеног интереса играча
радила је само селекција до 12 година. Планирано је да се одржавају тренинзи
репрезентација током једног од радних дана у седмици, а када се викендом не
одржавају турнири и лигашки мечеви за одређену категорију планирано је
евентуално дводневно одржавање поменутих тренинга. Након доношења
Календара такмичења селектори репрезентација донијет ће планове рада
репрезентација.
Рок за овај посао је 10 дана по доношенју Календара такмичења.
6. Плеј и стеј програм.
Потреба за увођењем овог програма је велика јер смо свједоци великог броја
дјеце у категорији до 10 година која играју тенис и такмиче се по програмима као и
њихове старије колеге и која су изложена великом притиску за постизање што
бољих резултата, првенствено од стране родитеља, а онда и од стране њихових
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тренера. Дјеца која играју под овим притиском тренирају више и играју више
такмичарских мечева у години него дјеца у категоријама до 14 година, па је
видљиво осипање играча и одустајање од тениса у старијим категоријама до 14, 16
и 18. Да би се притисак смањио, а дјеца што више научила и уживала у тенису
након доношења Правилника о појединачним тениским такмичењима у којима ће
бити дефинисан начин такмичења до 10 година моћи ће се приступити увођењу и
ширењу плеј и стеј програма. План је да се одреде чланови СО који ће водити овај
посао и да се након тога прати увођење у највећим центрима (Бања Лука, Добој и
Приједор), а након тога да се у складу са финансијама, приступи ширењу плеј и
стеј програма и на остале дијелове РС.
7. Координисање рада тениског кампа руских инвеститора.
Како ТСРС већ 6 мјесеци преговара са руским инвеститорима који су вољни
уложити новац у изградњу тениске академије у Бањој Луци, то се сарадња и помоћ
ТСРС наставља и у 2012. години.
СО ће на нивоу повезивања тренера и клубова са руским инвеститорима
помагати да се покрене љетни тениски камп у Бањој Луци да би руска страна могла
на основу једне љетне тениске сезоне да процијени колики су тренерски, играчки и
организациони капацитети Републике Српске у тениском спорту који би оправдали
улагање у тениску академију.
До сада је СО прикупио тренерске биографије и доставио је руској страни и
сада су Руси приступили појединачном оцјењивању тренерског рада. Паралелно с
овим послом воде се преговори са клубовима у Бањој Луци око изнајмљивања
терена на којима би се одржао љетни камп. Такође, руска страна ће ступити у
разговоре са званичницима Републике Српске око изградње академије.
Рок за завршетак послова око изнајмљивања терена и ибора тренера је крај
марта мјесеца.
8. Организовање тениске конференције.
Како је ТСРС организовао тренерску конфернецију крајем прошле године,
тако смо одлучили да и на крају ове године организујемо конференцију која би се
звала Тениска конференција, а то значи да би тренерске и теме физичке припреме,
ове године проширили и темама из домена суђења, образовања родитеља, затим,
радионицама из домена шпановања рекета, одржавања терена и сл.
9. Одржавање веза са тениским савезима у земљама бивше Југославије.
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У прошлој 2011. години потписан је споразум о сарадњи са Тениским савезом
Србије и договорен је сличан споразум са Тениском савезом Црне Горе.
План за ову годину је да се до краја дефинише и потпише уговор о сарадњи са
ТСЦГ и да се покрену конкретни програми, као на примјер сустрети
репрезентација и гостовања тренера и судија на конференцијама. Надаље, план је
да се успоставе контакти са тениским савезима Словеније и Хрватске или санеким
од њихових регионалних савеза и да се установе неки почетни модалитети сарадње.
10. Рад на организацији предавања за родитеље у марту.
Приједлог на посљењој сједници СО је да се приликом одржавања турнира у
ТК „Бања Лука“ у марту, у сарадњи са удруженјем родитеља ТСРС, организује и
предавање за родитеље и да се као предавач позове Перо Тудор из ХТС-а који је
већ гостовао са својим предавањима на тренерској конференцији, као и да један од
домаћих предавача прирпеми дио предавања.
11. Обилазак тениских клубова у РС.
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 2012. година и зависи о финансијској
ситуацији у ТСРС.
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