
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ОДБОРА  ТС РС ЗА 2011.ГОД 
 

 

ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ: 

 

 

1. ФОРМИРАЊЕ СТРУЧНОГ ОДБОРА КОЈИ ЋЕ ВОДИТИ СВЕ АКТИВНОСТИ 

НА РАЗВОЈУ ТАКМИЧАРСКОГ ПОГОНА ТЕ ЕДУКАЦИЈИ ТРЕНЕРА И 

СУДИЈА. 

- Избор чланова Стручног одбора и предсјеника стручног одбора.Рок:одмах по 

усвајању новог статута ТС РС 

- Избор селектора репрезентација (координатор за мини тенис,селектор до 12 год, 

до 14 год, до 16 год) Рок :на слиједећој сједници Предсједништва. 

- Формирање радних тијела за спровођење специфичних задатака . 

Формирање радног тијела за координацију у развоју мини тениса . Рок :ОДМАХ  

2. СТВАРАЊЕ СВИХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СЕЛЕКЦИЈА И ЊИХОВ НАСТУП У 

СУСРЕТИМА СА ЕКИПАМА ИЗ СУСЈЕДНИХ ЗЕМАЉА. 

- израда програма рада репрезентативних селекција и дефинисање начина избора 

репрезентација. Рок 20 април  Драган Драгичевић у кординацији са селекторима 

- организација наступа репрезентативних селекција. Рок :почетак маја , селектори 

 

 

3. СТВАРАЊЕ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ВРХУНСКИХ, 

МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТИХ СПОРТСКО ТАКМИЧАРСКИХ РЕЗУЛТАТА, 

СВИХ СЕЛЕКЦИЈА И КАТЕГОРИЈА. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СА МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА 

СТВАРАЊЕ СЕНИОРСКОГ ТИМА. 

- организација што већег броја кампова и сусрета сличне врсте којима је циљ 

окупљање што већег броја квалитетних играча и тренера на једном мјесту. Рок: 

током цијеле године , за координацију задужен Драган Бјелановић 

 

 

5. УСАВРШАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТРЕНЕРСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА И 

ШКОЛОВАЊЕ НОВИХ КАДРОВА. 

- израда правилника о лиценцирању тренера, Рок: јуни 2011 , Душко Лепир 

- организовање тренерске конференције, Рок  октобар, Душко Лепир 

- учешће на међународним семинарима тренера, Рок: током цијеле године Бојан 

Мичић 

- повезивање са ИТФ-ом, 

- организација курсева за тренере Рок : током цијеле године , Душко Лепир 

- обука за „play and stay“ Рок : током цијеле године , радно тијело за „play and stay“  

- успостављање регистра тренера Рок : 2 mjeseca , Bojan Mičić 

 

 

6. ДАВАЊЕ ПОСЕБНЕ ВАЖНОСТИ РАЗОВЈУ МИНИ ТЕНИСА 

- израда плана рада и активности на увођењу play and stay, Рок :мај , Плаветић 

Дарко 



- израда брошура, мај , Плаветић Дарко 

- обезбјеђење техничких услова, канцеларија савеза 

- семинар за тренере, 

- формирање тима за вођење програма play and stay. 


