TRENERSKA ORGANIZACIJA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE
20. TRENERSKA KONFERENCA
OBVESTILO ZA ČLANICE IN ČLANE TRENERSKE ORGANIZACIJE TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS)

Otočec, Slovenija | 5. - 6. december 2015
20. Trenerska konferenca, v organizaciji Trenerske organizacije TZS, bo na Otočcu in sicer od 5. do 6.
decembra 2015

PROGRAM:
Glavna tema letošnje konference bo: “Uspehi teniških igralcev iz bivših jugoslovanskih republik”. Nit
konference je izpostaviti pojav uspešnosti teniških igralcev skozi perspektivo trenerjev iz vseh
republik naše bivše države, vključno s Slovenijo kot gostiteljico dogodka.
PREDAVATELJI:

Lista predavateljev: Niki Pilić (HRV), Gordan Janković (HRV), Goran Shevchenko (MKD),
Dušan Milojković (SRB), Zlatko Soše (BIH), Marko Por (SLO), Tomaž Mencinger (SLO),
Tomaž Berendijaš (SLO), Bogdan Janša (SLO), Hrvoje Zmajić (TE/ITF) in Aleš Filipčič
(SLO).
RAZPORED:

Sobota, 5.12.2015
09.00-10-00
10.00-10.15
10.15-10.45
10.45-11.45
11.45-12.15
12.15-13.15

21-00-24.00

Prijava udeleženecv
Pozdravni nagovor
Aleš Filipčič
Predstavitev TennisCoachEdu
Hrvoje Zmajić
Dolgoročni razvoj servisa
Aleš Filipčič
Odmor za kavo
Trening taktike pod pritiskom
Tomaž Mencinger
Odmor za kosilo
Razvoj Grege Žemlje in Blaža Kavčiča
Marko Por
Trnova pot od U12 do mladinskega Grand Slama
Gordan Janković
Odmor za kavo
Okrogla miza o razvoju mladih igralcev-k / vprašanja udeležencev-k
Gosti: Niki Pilić, Blaž Trupej, Tomaž Mencinger, Marko Por, Gordan Janković, Goran
Schevchenko, Dušan Milojković, Zlatko Soše, Bogdan Janša in Anže Bašelj
(povezovalec)
Svečana večerja

09.00-10-00
10.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.30
14.30-14.45

Bo sporočeno naknadno
Trening nadarjenih mladih teniških igralcev
Odmor za kavo
Vodenje ekip na tekmovanjih – naloge trenerja
Etika v tenisu
Uporaba modernih IT pri delovanju kluba
Merjenje psihološkega stanja v času teniškega dvoboja
Možnosti sofinanciranja programov pri Fundaciji za šport
Zaključek konference in razdelitev potrdil o udeležbi

15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-20.00

Nedelja, 6.12.2015
BSN
Niki Pilić
Goran Schevchenko
Dušan Milojković
Zlatko Soše
Tomaž Berendijaš
Bogdan Janša

UDELEŽENCI:
Konferenca je namenjena slovenskim trenerjem in vsem zainteresiranim trenerjem iz tujine. Za
slovenske trenerje in trenerke je pogoj za udeležbo plačana članarina za leto 2015. Udeležba na
konferenci se prizna kot licenca za leto 2016.

KONFERENČNI PAKET A – 85 EUR
Paket vsebuje:
 plačilo kotizacije,
 slavnostno večerjo,
 odmore za kavo.

KONFERENČNI PAKET B – 125 EUR
Paket vsebuje:
 plačilo kotizacije,
 namestitev v hotelu – polni penzion,
 slavnostno večerjo,
 odmore za kavo.

Šport hotel, Otočec (4 zvezdice), na samem prizorišču
Namestitev v dvoposteljni sobi (5. - 6.12.2015) po ceni 125 €/osebo.

Hotel Krka, Novo mesto (4 zvezdice), v sklopu konference bo organiziran prevoz na relaciji TC
Otočec – hotel KRKA, Novo mesto
Namestitev v dvoposteljni sobi (5. - 6.12.2015) po ceni 125 €/osebo.
Dodatni stroški:
 dodatna nočitev, petek, 4. december: 56 €/osebo
 enoposteljna soba: 15 €/osebo
 kosilo v nedeljo, 6. december: 5€/osebo.

ROK ZA PRIJAVE:
Rok za prijave je 16. november 2015.

PRIJAVA ZA KONFERENČNI PAKET A:
PRILOŽENO PRIJAVNICO POŠLJITE NA: info@trenerska.org
PRIJAVA ZA KONFERENČNI PAKET B:
PRILOŽENO PRIJAVNICO Z VSEMI PODATKI POŠLJITE NA: booking@terme-krka.si
PO POSLANI PRIJAVI BOSTE PREJELI POTRDITEV NAMESTITVE IN PRIJAVE TER RAČUN, KI BO POSLAN
NA VAŠ E-NASLOV. VEČ INFORMACIJ O NAMESTITIVI LAHKO DOBITE NA 08 20 50 300.

PREVOZ NA RELACIJI TC OTOČEC – HOTEL KRKA, NOVO MESTO:
V sklopu konference bo organiziran prevoz na omenjeni relaciji.

PRAVILA OBLAČENJA:
Vsakdanji slog ali teniška oblačila v času trajanja konference. Za slavnostno večerjo, 5.12.2015, pa
priporočamo elegantno-vsakdanji slog.
TRENER LETA:
Tako kot vsako leto bomo v soboto, 5.12.2015 izbirali trenerja leta 2015. Člani-ce trenerske
organizacije TZS lahko svoje predloge pošljejo na naslov info@trenerska.org do 27.11.2015. Pravila
glasovanja so enaka kot prejšnja leta.
KONTAKT:
Za vsa dodatna vprašanja v zvezi s konferenco se obrnite na Žigo Ham Kacina, e-mail:
info@trenerska.org, tel. +386 1 430 66 90.

TRENERSKA ORGANIZACIJA TZS
Predsednik, Ales Filipčič

Nekaj o predavateljih:
Niki Pilić (HRV)
Nikola "Niki" Pilić je bil rojen 27.8.1939 v Splitu. S tenisom se je začel ukvarajati leta 1952 v TK Firule.
Leta 1968 je bil uvrščen na 6. mesto na ATP jakostni lestvici. Bil je tudi član leta 1968 ustanovljene
skupine profesionalnih teniških igralcev (World Championship Tennis) ali kot jih je imenoval Lamar
Hunt »Handsome Eight«. Leta 1970 je skupaj s francoskim igralcem Pierre Barthès osvojil US Open v
dvojicah. Najboljši nastop na Grand Slam turnirjih je zabeležil leta 1973, ko se je uvrstil v finale
French Opna, kjer je bil boljši Ilie Năstase. Niki Pilić je bil tudi glavni vzrok za bojkot nekaterih igralcev,
ki leta 1973 niso želeli nastopiti v Wimbledonu. To je bil tudi eden glavnih razlogov za ustanovitev
Association of Tennis Professionals (ATP). Niki Pilić je treniral številne vrhunske teniške igralce in
igralke, med drugim tudi Michaela Sticha, Gorana Ivaniševića, Ernesta Gulbisa in Novaka Djokovića.
Njegov največji trenerski dosežek, ki bo še dolgo ostal neponovljiv, je osvojitev Davisovega pokala s
tremi različnimi državami – Nemčijo (1988, 1989, 1993), Hrvaško (2005) in Srbijo (2010).

Hrvoje Zmajić (TE/ITF)
Hrvoje je diplomiral na Fakulteti za športno vzgojo Univerze v Zagrebu, kjer je postal tudi trener
tenisa in kasneje tudi magistriral. Ima tudi nemški naziv trener tenisa B. Od leta 1994 je pisal članke
hrvaško teniško revijo in ITF Coaches Review. Deloval je tudi kot trener hrvaških mladinskih
reprezentac do 14 let. Tesno sodeluje z Vjeranom Friščičem. Je zadolžen za usposabljanje teniških
trenerjev v okviru hrvaškega olimpijskega komiteja. Sodeluje tudi pri usposabljanju slovenskih
teniških trenerjev. Od leta 2003 je pri Tennis Europe in ITF zadolžen za razvoj tenisa v Evropi.

Gordan Janković (HRV)
Rojen je 6.9.1975 v Zagrebu. Diplomiral je leta 1999 in magistriral leta 2004. Bil je supešen
profesionalni teniški igralec. Ima najvišji trenerski naziv „A Coach“. Od leta 1999 do danas deluje kot
trener tekmovalcev v Teniškem klubu Krka Otočec. Deloval je s številnimi uspešnimi igralci in
igralkami, kot so Ajla Tomljanović, Marko Novak, Daša Orlič, Jasmina Kajtazovič, Živa Falkner, Evgenija
Burger in Nika Zupančič. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih del.

Goran Shevchenko (MKD)
Goran je začel trenersko pot leta 1995 v Teniškem klubu Jug v Skopju. Diplomiral je Fakulteti za
telesno kulturo in ima makedonski naziv trener III. V zadnji 20 letih je sodeloval z najboljšimi
makedonskim mladimi igralci. Pet let je bil tudi nacionalni trener makedonskih ekip in leta 1998 je
pričel voditi usposabljanje trenerjev ter postal predsednik trenerske organizacije. Od 2004 od 2007 je
bil kapetan makedonske ekipe za Davisov pokal. Leta 2006 je pričel voditi ITF/Tennis Europe
potovalne ekipe, leta 2011 pa je postal pomočnik Hrvoja Zmajića.

Dušan Milojković (SRB)
Rojen 2.11.1954 v Novem Sadu. Tenis je začel igrati s 5 leti. Največji tekmovalni uspehi souvrstitev v
polfinale prvenstva Jugoslavije do 14 let in prvo mesto v dvojicah, ter ekipni prvak Jugoslavije do 18
let ter prvak Vojvodine in Srbije v igri posameznikov in dvojic. Trenerski naziv je pridobil leta 1974 in
od takrat dela kot teniški trener. Od leta 1996 dela kot predavatelj v Vojvodinskem zavodu za šport,
od leta 2004 deluje kot profesor na Fakulteti za šport in turizem (TIMS) v Novem Sadu. Od leta 2010
je odgovoren za usposabljanje trenerjev v Teniški zvezi Srbije.

Zlatko Soše (BIH)
Zlatko Šoše je bil rojen leta 1962 v Mostarju. Je diplomirani pedagog. Bil je funkcionar Zveze
socialistične mladine BiH, direktor Doma mladih v Mostarju in direktor več podjetij. Od leta 1999
deluje v tenisu. V času od 2005 do 2013 je bil direktor Teniške zveze BiH in direktor teniških
reprezentanc BiH. V tem času sta Davis Cup in Fed Cup reprezentanci BiH uvrstili v drugo evro-afriško
skupino. Kot direktor je realiziral številne razvojne programe od trenerskih usposabljanj in
organizacije turnirjev. Od leta 2013 je direktor NTA Teniške Akademije Sarajevo, kjer trenirajo
najboljši mladi igralci iz Bosne in Hercegovine.

Marko Por (SLO)
Rojen je bil 25.3.1971 v Kranju. Opravlja funkcijo glavnega trenerja TK Triglav Kranj. Po izobrazbi je
profesor športne vzgoje in diplomirani trener tenisa. Bil je večkratni slovenski mladinski in članski
državni prvak posamezno in v dvojicah, večkratni slovenski ekipni državni prvak (TK Iskratel Triglav
Kranj in TK Protenex Šenčur), član Davis Cup reprezentance Slovenije med leti 1993 in 1997 (v petih
posamičnih dvobojih je dosegel 5 zmag), najvišja uvrstitev na lestvici ATP (762. posamezno in 383.
dvojice), dosegel je 1.mesto na svetovni veteranski lestvici nad 40 let (september 2011). Kot trener je
pripomogel k odličnim mednarodnim rezultatom Grege Žemlje in Blaža Kavčiča tako v mladinski in
članski kategoriji. Bil je kapetan in trener Davis cup ekipe Slovenije v letu 2005. Bil je trener Grege
Žemlje in Boštjana Ošabnika na sredozemskih igrah v Almeriji 2005, ko sta osvojila bronasto medaljo
Ekipe, ki jih je vodil so osvojile več naslovov ekipnega klubskega prvaka Slovenije v moški in ženski
kategoriji. Igralci-ke, ki so postali državni prvaki posamezno in v dvojicah: Grega Žemlja, Blaž Kavčič,
Urša Jerman, Boštjan Ošabnik, Matic Omerzel, Bende Sašo, CibašekTim, Sončka Jazbinšek, Maša Šmic,
Anže Arh, Kristina Novak, Nika Kozar.

Tomaž Mencinger (SLO)
Svojo trenersko pot je začel v teniškem klubu Arnol v Škofji Loki, kjer je deloval 6 let in v tem času
tudi opravil licence za trenerja C, B in USPTR. Trenersko pot je potem nadaljeval v teniškem klubu
Benč Sport v Ljubljani, kjer je poleg trenerskega dela na igrišču usposabljal mlade tekmovalce tudi na
področju psihološke priprave. Leta 2005 je v samozaložbi izdal Psihološki priročnik, ki je bil zelo dobro
sprejet tako s strani teniške stroke kot tudi mladih tekmovalcev, katerim je bil namenjen. Tomaža je
trenerska pot zanesla tudi v tujino, kjer je v letih 2006-2007 deloval kot trener v Tennis Academy of
Asia v Bangkoku, v sezoni 2013/2014 pa je bil glavni trener državne reprezentance Singapurja do 18
let. Tomaž se zadnja leta bolj posveča individualnim treningom z mladimi tekmovalci in odraslimi
igralci tenisa, ter svoje nasvete in spoznanja deli preko spletne strani http://www.feeltennis.net.

Tomaž Berendijaš (SLO)
Tomaž Berendijaš je profesor športne vzgoje. Rojen 6.2.1979. Diplomiral je na Fakulteti za šport. Kot
trener in koordinator mladinskih selekcij je zaposlen na Železničarskem teniškem klubu Maribor.
Tomaž član strokovnega sveta TZS in izvršnega odbora Trenerske organizacije TZS. Na Pedagoški
fakulteti v Mariboru je na oddelku za športno treniranje odgovoren za izobraževanje teniških
trenerjev. V prostem času se ukvarja s kondicijsko pripravo teniških igralcev in gibalno diagnostiko.

Bogdan Janša (SLO)
Bogdan Janša je trener tenisa B in se usposablja za trenerja tenisa A. S trenerstvom je pričel v
domačem Teniškem klubu v Mojstrani leta 1993. Od leta 1995 deluje samostojno v kampu na
Dovjem, kjer je zgradil dve teniški igrišči. Sodeloval je s številnimi uspešnimi igralci in igralkami kot so
Maša in Alja Zec-Peškirič, Grega Teraž, Nina in Tjaša Šuvak, Luka Janša, Nika Kozar... V TZS je
sodeloval pri vodenju mlajših reprezentančnih selekcij. Leta 2005 je postanl ‘’Trener leta’’. Danes v
domačem teniškem klubu deluje z igralci v mlajših starostnih kategorijah. Je tudi član Sveta fundacije
za šport RS in podžupan občine Kranjska Gora.

Aleš Filipčič (SLO)
Aleš Filipčič je izredni profesor na Fakulteti za šport (1990-danes). Od 1992 do 1995 je bil kapetan DC
ekipe. Kot trener je deloval v TK Olimpija Ljubljana (1989-1993), TK Triglav Kranj (1998-2004), TK
Kolektor Idrija (2008-2009), LTC (2010-danes). Od leta 1990-2014 je vodil usposabljanje trenerjev v
Sloveniji, od leta 2004 deluje kot mednarodni tutor pri ITF. Bil je predsednik Strokovnega sveta TZS
(1998-2014) in predsednik Trenerske organizacije TZS (1997-danes).

