TRENERSKA ORGANIZACIJA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE
26. TRENERSKA KONFERENCA - WEBINAR
4.-5.12.2021
Trenerska organizacija Tenis Slovenije vas vabi, da se dne 4. in 5.12. 2021 udeležite 26. trenerske
konference. Konferenca bo zaradi aktualnih zdravstvenih razmer potekala v virtualni obliki preko
aplikacije Zoom.

Program konference
SOBOTA 04.12.2021
09.00 – 10.30 RAFAEL MARTINEZ GALLEGO (ESP) – Prenos raziskav o teniški taktiki v prakso ang.
11.00 - 12.30 SIMON WHEATLEY (GB) – Tehnika gibanja najboljših teniških igralcev ang.
15.30 – 16.30 HRVOJE ZMAJIĆ - Teniško gibanje otrok je več kot samo tek hrv.
17.00 – 18.00 HRVOJE ZMAJIĆ -

Taktični razvoj igre u10 hrv.

18.30 – 19.30 TBA – tba slo.

NEDELJA 05.12.2021
09.00 – 10.30 RAFAEL MARTINEZ GALLEGO (ESP) – Mentalni trening na teniškem igrišču ang.
11.00 - 12.30 MARINO BAŠIĆ (HRV) – Kondicijska priprava v tenisu hrv.
16.00 - 17.00 ALEŠ FILIPČIČ (SLO) – Pot od podatkov do učinkovitega teniškega treninga slo.
17.30 - 18.30 ZORAN KRAJNC – Monitoring v korelaciji z uspehi v tekmovalnem tenisu slo.
Opomba – jezik predavanja slo.- slovenski , ang. –angleški , hrv. – hrvaški

Udeležba na virtualni konferenci omogoča vsem članom trenerske organizacije potrditev
licence za leto 2022.

trenerske

Kotizacija:
-

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

Prijave: Rok za prijave četrtek 02.12.2021
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 2022 (pogoj za plačilo nižje kotizacije in pridobitev trenerske licence za
2022). OPOZORILO: če plačujete članarino za trenersko organizacijo kot fizična oseba vam bo
račun izdala ga. Irena Pekolj. V primeru, da to urejate preko kluba pa to uredite preko sistema
kot za vse ostale registracije kluba sami!
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.

