TRENERSKA ORGANIZACIJA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE
25. TRENERSKA KONFERENCA - WEBINAR
28.-29.11.2020
Trenerska organizacija Tenis Slovenije vas vabi, da se dne 28.-29.11.2020 udeležite 25. trenerske
konference. Konferenca bo zaradi aktualnih zdravstvenih razmer potekala preko on line aplikacije
Zoom.

Program konference
SOBOTA 28.11.2020
9.00 – 10.00 RUBEN NEYENS – Od dobrega k zlatemu; osredotočenost na osebnost trenerja ang.
10.30 - 12.00 SIMON WHEATLEY – Taktični razvoj mladih tekmovalcev ang.
15.00 – 16.30 HRVOJE ZMAJIĆ – Učenje skozi biomehanske principe hrv.
17.00 – 18.00 WIM FISSETTE - Trener Naomi Osake (Q&A) ang.
18.30 – 19.30 TBA – tba

NEDELJA 29.11.2020
9.00 – 10.00 RUBEN NEYENS – Razvoj pametnega in močnega (mladega) igralca – razumevanje
realnosti teniške igre in ustvarjanje optimalnega učnega okolja ang.
10.30 - 12.00 HRVOJE ZMAJIĆ – Razvoj ženskega servisa – kaj lahko naredimo bolje hrv.
15.00 - 16.30 SIMON WHEATLEY – Ideje za tehnični, taktični, fizični in mentalni razvoj sposobnosti
vračanja servisa ang.
17.00 - 18.00 JERNEJ ROŠKER – Ko oči vidijo več kot mislimo; predvidevanje smeri leta žoge med
vračanjem servisa slo.
Opomba – jezik predavanja slo.- slovenski , ang. –angleški , hrv. – hrvaški

Udeležba na on - line konferenci omogoča vsem članom trenerske organizacije potrditev
licence za leto 2021.

trenerske

Kotizacija:
-

člani trenerske organizacije TS 40 eur
nečlani trenerske organizacije TS 80 eur

Prijave: Rok za prijave četrtek 26.11.2020
1. Prijave na konferenco in izdajo računa pošljite na e-naslov irena.pekolj@tenis-slovenija.si in
gregor.senica@siol.net. OPOZORILO: Ga. Irena Pekolj vam bo izdala račun za prijavo na
konferenco in Gregor Šenica pa vam bo po plačilu računa posredoval povezavo za sodelovanje
na konferenci
2. Ob prijavi obvezno navedite kdo je plačnik (klub ali fizična oseba) in ali ste član trenerske
organizacije za leto 2021 (pogoj za plačilo nižje kotizacije in pridobitev trenerske licence za
2021)
3. Zaradi pošiljanja povezave za uporabo spletne aplikacije ZOOM preko katere bo potekala
konferenca, ob prijavi obvezno uporabite e-naslov, na katerega vam bomo dan pred začetkom
konference poslali povezavo za prijavo
4. Nekateri klubi prijavljajo po več trenerjev skupaj. Od vsakega posameznega trenerja
potrebujemo aktiven e-naslov na katerega pošljemo povezavo za spremljanje. Ob prijavi vse
trenerje dajte v »vednost«
5. Aplikacijo Zoom je možno uporabljati na računalniku in mobilnih telefonih
6. Za vsa vsebinska vprašanja glede konference ali uporabo aplikacije Zoom lahko pokličete
Gregorja Šenica na 040 803240
7. Zaradi kratkega roka prijave vas vse zainteresirane trenerje pozivamo k zgodnji prijavi in
plačilu računa.

