PROGRAM MLADIH TENIŠKIH REPREZENTANC TENIS SLOVENIJA ZA LETO 2018

Kapetan mladinskih reprezentanc in Strokovni svet Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju
TS), so pripravili Program mladih teniških reprezentanc TS v letu 2018 (v nadaljevanju
Program).

Vsebina Programa:

-

opis nalog kapetana mladinskih reprezentanc

-

podpis Pogodbe o sodelovanju med kandidatom in TS,

-

sofinanciranje tekmovalnega programa zmagovalcem Zavarovalnica Sava Masters,

-

program reprezentančnih nastopov in tekmovanj v letu 2018,

-

pravila financiranja mednarodnih tekmovanj s strani TS, ki so v Programu,

-

reprezentančne priprave in treningi,

-

kriteriji izbora reprezentančne ekipe ter podelitev vabil,

-

trenerji – spremljevalci,

-

naloge in poročila trenerjev - spremljevalcev,

-

koriščenje gostoljubnosti organizatorja (hospitality),

-

kriteriji izbora uradnega trenerja in ekipe na mednarodnih turnirjih,

-

neposredna finančna pomoč kandidatom,

-

cilja programa in

-

meritve, testiranja ter svetovanja na področju treniranja.

Za tolmačenje določil, kriterijev ter pravil navednih v Programu je pristojen Strokovni svet TS.
V tekstu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni tudi za
ženske.
Program mladih teniških reprezentanc TS za leto 2018 velja od 1. januarja 2018 do 31.
decembra 2018.

OPIS NALOG KAPETANA MLADINSKIH REPREZENTANC :

1. samostojno delo z reprezentancami TS,
2. priprava reprezentančnih programov, načrtov tekmovanj in drugih dokumentov,
3. komunikacija in sodelovanje s kandidati, trenerji, starši, klubi, pisarno TS in izvajalci
tekmovanj,
4. organiziranje treningov TS,
5. izbira in prijavljanje (v sodelovanju s pisarno TS) kandidatov in trenerjev na
tekmovanja (reprezentančne nastope, mednarodne turnirje) TE,
6. spremljanje kandidatov na reprezentančnih tekmovanjih,
7. redno spremljanje razvoja kandidatov na pomembnih področjih,
8. tekoče obveščanje Strokovnega sveta TS,
9. priprava poročil o delu in
10. izpolnjevanje marketinških pogodbenih obveznosti TS za časa reprezentančnih
tekmovanj.

PODPIS POGODBE O SODELOVANJU MED KANDIDATOM IN TS

Podpis Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v okviru Programa mladih teniških
reprezentanc TS (v nadaljevanju Pogodba o medsebojnem sodelovanju) je pogoj za
koriščenje sredstev namenjenih iz Programa, pogoj za sodelovanje v reprezentančnih
nastopih in mora biti podpisana ter dostavljena v pisarno TS sedem (7) dni pred koriščenjem
sredstev iz Programa. Pogodba je javno objavljena na spletni strani TS. http://www.teniskazveza.si/PortalGenerator/document.aspx?id=11090

Tekmovalec, ki želi pridobiti posebno povabilo s strani TS za nacionalno ali mednarodno
tekmovanje v Sloveniji, mora imeti podpisano Pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

SOFINANCIRANJE TEKMOVALNEGA PROGRAMA ZMAGOVALCEM TEKMOVANJA
ZAVAROVALNICA SAVA MASTERS

V sklopu Programa, bodo v letu 2018 izplačana sredstva ( 500 eur) za Zavarovalnica Sava
Masters 2018. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov tekmovalcev na mednarodnih
tekmovanjih. Pogoj za izplačilo je podpisana Pogodba o medsebojnem sodelovanju.

PROGRAM REPREZENTANČNIH NASTOPOV IN TEKMOVANJ V PRVI POLOVICI LETA 2018

Fantje in dekleta do 12 let

-

Winter Cup kvalifikacije (26.1.-28.1.2018)

-

Winter Cup finalni del (9.2.-11.2.2018)

-

TE 12 Trst, ITA ( junij 2018)

-

Ekipno tekmovanje Brescia - Italija julij 2018

-

Evropsko ekipno prvenstvo kvalifikacije (julij 2018)

-

Evropsko ekipno prvenstvo finalni del (avgust 2018)

Fantje in dekleta do 14 let

-

Winter Cup kvalifikacije (2.2.-4.2.2018)

-

Winter Cup finalni del (16.2.-18.2.2018)

-

TE 14 – G3,Vinkovci, Cro (9.-15.4. 2018),

-

Evropsko ekipno prvenstvo kvalifikacije (1.-3.7.2018)

-

Evropsko ekipno prvenstvo finalni del (6.-8.7.2018)

-

Evropsko posamično prvenstvo (23.-29.7.2018)

Fantje in dekleta do 16 let

-

Winter Cup kvalifikacije (2.2.-4.2.2018)

-

Winter Cup finalni del (16.2.-18.2.2018)

-

Evropsko ekipno prvenstvo kvalifikacije (1.-3.8.2018)

-

Evropsko ekipno prvenstvo finalni del (6.-8.8.2018)

-

Evropsko posamično prvenstvo (julij 2018)

Fantje in dekleta do 18 let

-

ITF 18 – GS, Melbourne, Aus (januar 2018) *

-

ITF 18 – G2 Piestany,Slovaška (april 2018)

-

ITF 18 – GS Pariz, Fra (junij 2018)*

-

ITF 18 – GS Wimbledon (julij 2018) *

-

Evropsko posamično prvenstvo (23.-29.7.2018)

-

ITF 18 – GS US Open (september 2018)*

-

MOI Buenos Aires (oktober 2018)

*Na tekmovanjih ITF 18 Grand Slam ( Avstralija, Rolland Garros , Wimbledon in US Open) TS
pokriva samo v naprej določen znesek za nakup letalske karte za tekmovalce v glavnem
turnirju.

Pomembno:
Za potrebe pravice črpanja sredstev in nastope na tekmovanjih, ki so navedeni v Programu,
mora imeti kandidat s TS podpisano Pogodbo o medsebojnem sodelovanju.
Strokovni svet TS bo v mesecu marcu 2018 naknadno uvrstil še dodatna tekmovanja in
kondicijske priprave v program mladinskih reprezentanc.

PRAVILA FINANCIRANJA MEDNARODNIH TEKMOVANJ (GLAVNI TURNIR) S STRANI TZS, KI
SO V PROGRAMU
V Programu so poleg reprezentančnih nastopov predvidena tudi mednarodna tekmovanja
serije TE in ITF. Mednarodnih tekmovanj, ki so v Programu, se bodo lahko udeležili kandidati,
ki izpolnjujejo navedene kriterije. Kapetan mladinskih reprezentanc, bo na podlagi
pripravljenosti trenerjev prej omenjenih kandidatov, določil uradnega trenerja –
spremljevalca. Organizacijo udeležbe na glavnem turnirju tekmovanja opravi TS. Finančna
soudeležba posameznega kandidata mednarodnega tekmovanja je 100 €. Stroške trenerja –
spremljevalca in prevoza plača TS. Kandidati plačajo vse ostale lastne stroške (hotel, hrana,
prijavnina…).

Na reprezentančnih nastopih (EPP,EEP in Winter Cup) celotne stroške tekmovanja krije TZS,
brez finančne soudeležbe tekmovalcev.

Pomembno:
Pogoj je, da so kandidati uvrščeni v glavni turnir. Število kandidatov je omejeno na max. šest
(6). Če je število kandidatov, ki so uvrščeni v glavni turnir, večje od števila šest (6), je kriterij
uvrstitve v ekipo mnenje kapetana mladinskih reprezentanc.
Kandidat, ki se kvalificira v glavni turnir, se v primeru prostega mesta, lahko priključi ekipi TS.
TS kandidatu plača stroške turnirja samo v primeru, če kandidat na turnir potuje s trenerjem.

PRIPRAVE IN TRENINGI REPREZENTANCE

Planirane so enodnevne priprave v kategoriji dekleta in fantje do 12 let v mesecu aprilu in
enodnevne priprave meseca oktobra in novembra v kategoriji 12, 14, 16 let fantje in
dekleta. Dodatno so planirani dvodnevni kondicijski kampi predvsem za mlajše kategorije.

KRITERIJI IZBORA REPREZENTANČNE EKIPE IN PODELITEV POVABIL

Za uvrstitev v ekipo za WC, EEP in EPP:

1. mnenje kapetana

Za podelitev povabil na DP, TE in ITF v Sloveniji:

1. mnenje kapetana

Opomba 1.: Kapetan bo svoje mnenje oblikoval na podlagi jakostnih lestvic , uvrstitve na
državnem prvenstvu , uvrstitve na ostalih tekmovanjih, rezultata na medsebojnih dvobojih in
rezultatov na testiranjih. V primeru dileme se lahko kapetan posvetuje s člani Strokovnega
sveta TS.
Opomba 2.: Strokovni svet je na svoji 9.redni seji dne 18.10.2017 predlagal ukinitev lestvice
TZS v kategoriji do 12. let. Na podlagi tega sklepa kapetan mladinskih reprezentanc jakostne
lestvice TZS do 12. let v letu 2018 ne bo upošteval!

TRENERJI – SPREMLJEVALCI

Pri izvedbi programa bo kapetan mladinskih reprezentanc sodeloval z odgovornimi trenerji –
spremljevalci posameznih kategorij, ki bodo spremljali kandidate na reprezentančnih
nastopih in mednarodnih turnirjih iz Programa. Trenerji – spremljevalci morajo imeti z
zakonom določeno usposobljenost in veljavno trenersko licenco za leto 2018. Izjeme so
možne le če ne bo na voljo ustreznega trenerja!

Naloge in poročila trenerjev spremljevalcev

Vsak trener – spremljevalec bo pred odhodom na tekmovanje (reprezentančni nastop ali
mednarodni turnir) dobil natančna navodila, katera je potrebno opraviti pred samim
odhodom na tekmovanje, na samem tekmovanju in po povratku.

Trener – spremljevalec, ki spremlja ekipo na tekmovanju (reprezentančnem nastopu ali
mednarodnem turnirju) iz Programa, mora posredovati pisarni TS in skrbniku spletne strani
TS fotografijo ekipe s samega prizorišča. E-naslov skrbnika: bojan.matevzic@siol.net.

Po zaključku tekmovanja, morajo trenerji – spremljevalci pripraviti poročilo in ga posredovati
kapetanu mladinskih reprezentanc na naslov marko.por@tenis-slovenija.si ter pisarni TS na
naslov info@teniska-zveza.si. Poročilo mora biti napisano na obrazcu pripravljenem s strani
kapetana mladinskih reprezentanc. Oddano poročilo je osnova za izplačilo nadomestila in
potnih stroškov.

Pomembno: Trener – spremljevalec mora v roku 14-ih dni od povratka oddati v pisarno TZS
naslednjo dokumentacijo: poročilo z obračunom, potni nalog in preostanek denarja z računi.
V primeru zamude, TS trenerju – spremljevalcu ne bo izplačala nadomestila in potnih
stroškov.

KORIŠČENJE GOSTOLJUBNOSTI ORGANIZATORJA (HOSPITALITY)

Zaradi samostojnih prijav na tekmovanja Tennis Europe in ITF, je bilo potrebno prilagoditi
tudi postopek izbire in določanja kandidatov ter trenerja, ki bodo lahko koristili gostoljubje
organizatorja (hospitality).

V kolikor želi tekmovalec koristiti gostoljubnost organizatorja, mora le ta ob prijavi na
mednarodno tekmovanje navesti:

-

ime in priimek tekmovalca,

-

ime in priimek spremljajočega trenerja (če želite, da bi vašega tekmovalca spremljal
vaš trener)

Zgoraj navedene podatke pošljite na naslov: marko.por@tenis-slovenija.si, hkrati z vašo
prijavo na mednarodni turnir, ki jo opravite sami.

S tem boste kapetanu mladinskih reprezentanc, ki ima manj kot 48 ur časa, omogočili da
lahko pravočasno sporoči Tennis Europe ali ITF, imena članov uradne ekipe (tekmovalci,
trener) in s tem kdo bo koristil gostoljubje organizatorja.

Napisana navodila veljajo za vse mednarodne turnirje, ne glede ali so turnirji uvrščeni v
Program mladih teniških reprezentanc TS ali ne.

KRITERIJI IZBORA URADNEGA TRENERJA IN EKIPE NA MEDNARODNIH TURNIRJIH

Za mednarodna tekmovanja, ki niso v Programu, so kriteriji izbora uradnega trenerja sledeči:

1.

kandidat mora imeti podpisano Pogodbo o medsebojnem sodelovanju,

2.

najbolje uvrščen tekmovalec na VPISNI LISTI (Entry list) in

3.

trener s strokovnim nazivom (1,2,3) in potrjeno trenersko licenco za tekoče leto.

Prednost ima trener tekmovalca-ke, ki izpolnjuje več naštetih kriterijev. Možna je tudi
zamenjava uradnega trenerja do končanega vpisa za glavni turnir.

V primeru nejasnosti ali težav pri prijavi uradnega trenerja, je za določitev uradnega trenerja
pristojen kapetan mladinskih reprezentanc.

KRITERIJI IZBORA VRSTNEGA REDA TEKMOVALCEV ( NATIONAL SQUAD ) NA
MEDNARODNIH TURNIRJIH TENNISEUROPE DO 12 LET
Za mednarodna tekmovanja Tenniseurope do 12. let, ki niso v programu mladinskih
reprezentanc je potrebno v sistemu Tenniseurope vnesti vrstni red naših prijavljenih
tekmovalcev. Kapetan mladinskih reprezentanc bo kot skrbnik sistema razvrstil naše
tekmovalce pred vsakim mednarodnim tekmovanjem.
Kriterij izbora vrstnega reda tekmovalcev na tekmovanju Tenniseurope do 12. let :
- Mnenje kapetana mladinskih reprezentanc *
Kriterij izbora vrstnega reda tekmovalcev na tekmovanju Tenniseurope do 14. in 16. let :
- jakostna lestvica Tenniseurope do 14. in 16. let

*Opomba 1: Kapetan jakostne lestvice TZS do 12. let ne bo upošteval!

NEPOSREDNA FINANČNA POMOČ KANDIDATOM

Po sklepu Strokovnega sveta TS, na 10. redni seji z dne 13.12.2017, bo v letu 2018 Kaja
Juvan prejela 4.000 eur in Nika Radišič 4.000 eur neposredne finančne pomoči s strani TS.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje njunega programa mednarodnih tekmovanj tujini.
Pogoj za prejem sredstev je podpisana Pogodba o medsebojnem sodelovanju s TS.
Kriteriji za dodelitev neposrednih finančnih sredstev so:
-

uvrstitev med 100 na lestvici ITF 18,
medalja z evropskega prvenstva posamezno,
uvrstitev med najboljših pet na lestvici TE 14.

CILJA PROGRAMA

1.

Mladim tekmovalcem omogočiti čimvečje število mednarodnih turnirjev in s tem
čimboljše pogoje za njihov razvoj.

2.

Osvojitev medalje na mladinskih olimpijskih igrah – MOI Rio 2018

3.

Uvrstitev v četrtfinale mladinskega Grand Slama.

MERITVE, TESTIRANJA TER SVETOVANJA NA PODROČJU TRENIRANJA

Izvedba meritev, testiranj ter svetovanje na področju treniranja

Meritve in testiranja se izvajajo ločeno za igralce in igralke do 18. leta ter starejše. Meritve in
testiranja, ki so načrtovana za posamezno starostno kategorijo so naslednja:

Igralci in igralke od 10 do 18 let
Vrsta meritev: teniška motorika in antropometrija
Kraj: Ljubljana, Fakulteta za šport
Datum: sobota, 13. 10. 2018
Udeleženci: kandidati, ki jih določi kapetan mladinskih reprezentanc

Igralci in igralke od 19 let in starejši
Vrsta meritev: tenziometrija, funkcionalna diagnostika, psihološka testiranja ter ostalo
(interpretacija rezultatov in konzultacija) Kraj in datum: po dogovoru
Udeleženci: kandidati, ki jih določijo kapetani (FC, DC, mladi)

Vodja panožnega tima oz. koordinator za meritve je: Daniel Šantl E-naslov:
saniel78@yahoo.com
TS bo plačala le v naprej potrjena meritve s strani koordinatorja za meritve.
Račun za meritve , ki ne bodo pred izvedbo potrjena s strani koordinatorja, bo TS zavrnila.

Ljubljana , november 2018

Pregledal in potrdil Strokovni svet TZS

Marko Por, prof.šp.vzg., kapetan mladinskih reprezentanc

