
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ЗА ПУТОВАЊЕ ИГРАЧА ТСРС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ради што једноставнијег и транспарентнијег организовања путовања играча ТСРС-а на 
турнире, као и помоћи родитељима и играчима у планирању и организацији путовања, 
Стручни одбор доноси 
 

П Р А В И Л А 
за путовање играча ТСРС 

 
 

Члан 1. 
Вође Пројекта НТЦ дужни су да до фебруара мјесеца текуће године дају приједлог 
турнира које играчи ТСРС-а требају играти. Стручни одбор ТСРС-а усваја план одласка на 
турнире до половине фебруара мјесеца текуће године. 
 

Члан 2. 
Турнири су подјељени у три категорије и то: 

1. Турнири A категорије - ТСРС финансира трошкове и гориво за комби возило, 
дневнице и трошкове спавања и хране за тренера/пратиоца до краја турнира 
(државна првенства БиХ и првенства РС, гостовања код других савеза, Куп 
градова, турнири из календара Тенис Јуроп и ИТФ). Принцип 100%. 

2. Турнири Б категорије - ТСРС финансира трошкове и гориво за комби возило, док 
путници сносе трошкове дневница, спавања и хране за тренера/пратиоца до краја 
турнира. Принцип 50% (турнири из календара ТСБиХ, ТСС, Тенис Јуроп и ИТФ). 

3. Турнири Ц категорије - ТСРС даје комби возило, док путнци сносе комплетне 
трошкове возила и возача (дневнице и трошкове спавања и хране за 
тренера/пратиоца, гориво за возило) до краја турнира (остали турнири). Принцип 
0%. 

 
Члан 3. 

У зависности од узрасне категорије турнира (12,14 или 16 година), те горе поменуте 
категорије турнира за финансирање (А,Б или Ц) постоје и различити услови за 
организовање и реализацију одласка на турнир: 
 
За узрасну категорију до 12 година: 

 за ову узрасну категорију, без обзира на категорију финансирања (А, Б или Ц), 
ТСРС обезбјеђује дате услове од квалификационе фазе турнира, 

 услов за организовање и финансирање одласка на квалификациону фазу турнира је 
пријава минимум 3 играча/чице за ову фазу такмичења, 

 тренера/пратиоц који води тим у квалификациону фазу турнира дужан је да остане 
на турниру све док посљедњи играч из тима на заврши такмичење, без обзира да ли 
се радило о квалификационој фази или главном дијелу турнира, 



 у случају да поред тима играча који су учествовали у квалификацијама постоје и 
играчи који директно учествују у главном дијелу турнира, тренер је дужан да 
остане на главном турниру све док посљедњи играч не заврши такмичење, 

 играчи који су учествовали у квалификационој фази и нису се успијели пласирати у 
главни дио турнира имају двије опције: 

a) да о своме трошку остану и даље на турниру са тренером и остатком тима 
(када то услови дозвољавају – када има довољно мјеста у  превозу)  

b) да о своме трошку организују повратак назад одмах након завршетка свог 
учешћа (да родитељи дођу по њега/њу), 

 играчи који су се директно пласирали у главни дио турнира, у случају када тренер 
иде 2 дана раније са тимом у квалификације, могу свој одлазак на турнир 
организовати на 2 начина: 

a) могу путовати са тренером и тимом 2 дана раније или их 
b) могу родитељи довести пред почетак турнира, али о своме трошку, 

 у случајевима када играчи заврше своје учешће у ранијим фазама главног турнира, 
а један или више играча остане у жријебу (услијед чега је обавеза тренера да остане 
и даље на турниру), имају такође 2 опције за повратак назад: 

a) да о своме трошку остану и даље на турниру са тренером и остатком тима 
b) да о своме трошку организује повратак назад одмах након завршетка свог 

учешћа (да родитељи дођу по њега/њу) 

 у случајевима да нема пријављених играча за квалификациону фазу такмичења, 
ТСРС организује и финансира (у зависности од категорије А, Б или Ц) одлазак на 
главни турнир само у случају пријаве минимум 3 играча/чице. 

 
За узрасну категорију до 14 и 16 година: 

 за ове узрасне категорије, без обзира на категорију финансирања (А, Б или Ц), 
ТСРС обезбјеђује дате услове искључиво од главне фазе такмичења, 

 у случајевима да постоји 3 или више играча пријављених за квалификациону фазу 
такмичења, ТСРС може да организује и одлазак на квалификације, али све 
трошкове (бензин, смјештај-храна-дневнице тренера) сносе играчи, без обзира о 
којој категорији турнира се радило (А, Б или Ц), 

 правила којима ће се водити приликом свих остали ситуација: останак тренера на 
турниру, враћање играча који су завршили такмичење раније, долазак играча у 
главни дио жријеба итд., једнака су правилима постављеним за узрасну категорију 
до 12 година. 

 
Члан 4. 

Право на пријаву за одлазак на турнире у организацији ТСРС имају сви играчи/це 
регистровани за клубове у оквиру ТСРС за текућу годину. У случају пријаве већег броја 
играча/чица од капацитета превоза које нуди ТСРС, вођа/тренер који је одговоран за дати 



турнир бира тим према „Правилнику о избору играча за Пројекат тренажног процеса 
НТЦ-а“. Приоритет имају играчи који су изабрани и учествују у текућем циклусу Пројекта 
НТЦ-а, а у случају да постоји вишак мјеста, избор играча који ће попунити та мјеста врши 
се према „Правилнику о избору играча за Пројекат тренажног процеса НТЦ-а“.  
 

Члан 5. 
Вође Пројекта НТЦ су контакт особе за организацију путовања, сваки за играче категорије 
коју покрива као вођа Пројекта. Дужност вођа Пројекта НТЦ је да: 
1. обавијесте играче о одигравању турнира, 
2. обавијесте ТСРС о плану и организации одласка на предстојећи турнир, 
3. кординишу списак играча за хоспиталити са селекторима репрезентација БиХ, као и да 
воде рачуна о слању списка организаторима турнира, 
4. координишу и организују преузимања комби возила, 
5. координишу и организују спавање и храну за све путнике, 
6. организују родитељске састанке приликом припремања путовања и да их укључи у 
организацију, 
7. да провјери да ли сви играчи имају важеће путне исправе и да ли су сви дали пуномоћ за 
путовање, 
8. да упозна играче и родитеље са списком ствари које су неопходне да се понесу на 
путовање. 

 
Члан 6. 

Дужност родитеља играча је да: 
1. на основу Плана турнира направе план породичних обавеза у складу са Планом 
турнира, 
2. да учествују у пријави играча на турнир, 
3. након пријаве играча на турнир ОБАВЕЗНО обавјесте вођу Пројекта НТЦ-а о пријави 
да би исти могао да изврши дужности из Члана 6., 
4. учествују на родитељским састанцима, 
5. учествују у организации и припреми путовања, 
6. провјере важност путних исправа, 
7. израде потребне пуномоћи за путовање за возача и пратиоца, 
8. спакују ствари играча у складу са списком неопходних ствари за путовање и водећи 
рачуна да не пакују непотребне ствари ради ограниченог простора у комби возилу. 
 

Члан 7. 
Процедура код пријаве за хоспиталити (за категорију до 12 година) је да након пријаве на 
турнир и пријаве код надлежног вође Пројекта НТЦ-а, вођа Пројекта ступа у контакт са 
селектором репрезентације БиХ и/или администрацијом ТСБиХ и у сарадњи са њим/а 
пријављује играче ТСРС-а за хоспиталити. Број играча ТСРС-а који ће бити пријављени за 



хоспиталити зависи о рангу играча, као и о броју и рангу играча из Федерације БиХ који 
се пријављују на исти турнир за хоспиталити. ТСБиХ је једини надлежан за пријаву 
играча и тренера за хоспиталити на турниру. 
 

Члан 8.  
Приликом планирања и организовања путовања вође Пројекта дужни су да поштују и 
„Правилник о кориштењу комби возила ТСРС“ и „Правилник о избору играча за Пројекат 
тренажног процеса НТЦ-а“. 
 

Члан 9. 
Одредбе Правила тумачи Стручни одбор на својим сједницама. 
 

Члан 10. 
Измјене и допуне ових Правила се врше на начин предвиђен за његово доношење. 
 

Члан 11. 
Правила ступају на снагу даном доношења на сједници Стручног одбора. 
 
 
У Бањој Луци, 28.4.2014. године    Предсједник Стручног одбора 
        Мр Митја Тањга 


