OBVESTILO ZA ČLANE IN ČLANICE
TRENERSKE ORGANIZACIJE TZS
Spoštovane članice, cenjeni člani Trenerske organizacije TZS,
1. 19. Trenerska konferenca TENIŠKIH TRENERJEV, 15.-16.11.2014, Otočec
Letošnja trenerska konferenca teniških trenerjev bo imela podobno zasnovo kot lanskoletna. V
dogovorih smo s strokovnjakom iz jugozahodne regije (Španija, Francija), ki bo nastopil kot
mednarodni predavatelj. K sodelovanju ponovno vabimo PREDAVATELJE, ki bi želel nastopiti na 19.
trenerski konferenci teniških trenerjev. Tisti, ki bi želeli svoje znanje in izkušnje deliti z drugimi,
prosimo, da nam svojo temo, trajanje in način predstavitve sporočijo na: info@trenerska.org, do
15.8.2014.
2. Sodelovanje s specializirano trgovino za tenis TENGO (www.tengo.si).
S 1.6.2014 smo se dogovorili za sodelovanje s podjetjem Tengo Tennis, ki postaja ekskluzivni
opremljevalec Trenerske organizacije TZS. Vse članice in člani trenerske organizacije imajo pri
nakupu opreme za lastno uporabo (2 teniška loparja, torba, copati…) 40% popust ne glede na
blagovno znamko. Za vso ostalo opremo imajo člani enoten popust 10%, ne glede na naročeno
količino. Skupaj s podjetjem Tengo Tenis bomo pričeli oblikovati elitno trenersko ekipo Tengo
Tennis. Več informacij o sodelovanju boste prejeli s strani podjetja Tengo Tennis.
3. Sodelovanje z Rodeo team - Bolle
Sodelovanje smo sklenili tudi s podjetjem Rodeo Team, ki zastopa blagovno znamko Bolle. Podjetje
Rodeo team s tem tudi postaja pokrovitelj nagrade TENIŠKI TRENER LETA in bo nagradil prve tri
uvrščene kandidate Vse članice in člani trenerske organizacije imajo vsako leto možnost nakupa do 3
očal s 50% popustom na MPC (+ DDV), ob nakupu vsak kupec prejme majico Bolle. Nakup očal je
možen s predložitvijo trenerske izkaznice v prostorih podjetja v Kranju (Koroška cesta 53C, 4000
Kranj) ali preko spletne strani www.sportoptic-lab.com. Več informacij o sodelovanju boste prejeli s
strani podjetja Rodeo team.
4. Naročilo ITF teniškega priročnika
Še vedno je možno naročiti ITF Teniškega priročnika (obseg 395 strani) z raznolikimi vsebinami od
taktike, tehnike, biomehanike, komunikacije, načrtovanja, pa vse do poškodb in prehrane. ITF
teniški priročnik lahko naročite in dvignete v pisarni TZS. Cena je 39 EUR. Letos pričenjamo projekt
izdaje naslednje knjige ITF: Technique development in tennis stroke production.
5. Včlanitev novih članov
Sporočilo pošiljamo tudi trenerjem, ki so pridobili strokovni naziv ali pa so v postopku pridobitve.
Vse kandidate vabimo, da včlanijo v trenersko organizacijo TZS. S tem boste pridobili določene
ugodnosti: letna naročnina na spletni portal (I-coach - www.tennisicoach.com), popust pri nakupu
teniške opreme, možnost osebne predstavitve na spletni strani, nižja prijavnina za seminarje
Trenerske organizacije TZS in Zveze hrvaških teniških trenerjev… Letna članarina za Trenersko
organizacijo TZS znaša 50 EUR.
Teniški pozdrav!
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