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
Letošnji osrednji predavatelj je Alvaro Margets. Alvaro je direktor Barcelona Total Tennis Academy (BTT) in
koordinator za skupino igralcev, ki nastopajo na »Challenger« turnirjih. Pred tem je bil direktor katalonske
teniške zveze. Bil je trener Fernanda Vicenteja (ATP, 34) in Gala Blanca (ATP, 50). Trenutno deluje z
nadarjenimi prihajajočimi španskimi igralci.
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. 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 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. Prenos posnetkov trenerskih konferenc in seminarjev od 1990 do danes
V pisarni TZS je na zunanjem HD vsebina vseh konferenc od leta 1990 do danes katerih so se udeležili naši
trenerji. Celoten obseg vseh posnetkov je 870 GB. Kdor želi prenesti posnetke, naj se oglasi v pisarni TZS s
svojim računalnikom in zunanjim HD ter prenese želene vsebine. Čas prenosa je približno 12 ur.
5. 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.
6. 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 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.
7. Postopek vpisa je opisan na naslednji strani. Na novo se morajo vpisati vsi NOVI ČLANI-CE ter »STARI« ČLANICE, ki niso plačali članarine za Trenersko organizacijo TZS v letu 2012, 2013 ali 2014
Teniški pozdrav!

Ljubljana, 1.10.2014

Aleš Filipčič
Predsednik Trenerske organizacije TZS

NAVODILA ZA VPIS V EVIDENCO ČLANIC IN ČLANOV TRENERSKE ORGANIZACIJE TZS.
Prijava:
1. KORAK: vsak posameznik se mora registrirati v sistem VPIS V TZS :

2.

KORAK: odpre se meni, kjer je potrebno vpisati osebne podatke, ki so označeni z zvezdico. Posebno je potrebno biti
pozoren pri TIPU ČLANSTVA , kjer se označi TRENER.

3.

KORAK: Ko opravite postopek vnosa podatkov, pritisnite gumb Vpiši me kot novega člana TZS. S tem se vsak novi član
vpiše v bazo podatkov. Pisarna TZS ga avtorizira in pošlje e-sporočilo z uporabniškim imenom in geslom za upravljanje
profila. V prihodnje boste sami podaljševali članstvo. Pisarna TZS vam bo poslala opomnik. Po registraciji natisnete račun
in ga poravnate. V kolikor imate kakršna koli vprašanja v zvezi z vpisom, se obrnite Žiga Hama: žiga.ham@teniskazveza.si.
Žiga Ham Kacin, Poslovni sekretar

