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PROGRAM TENIŠKIH REPREZENTANC TZS 2013
Kapetana koordinatorja in strokovni svet TZS so pripravili program mladih reprezentac TZS v letu 2013.
Vsebine programa:
-

prisotojnosti kapetanov in strokovnega sveta TZS ter organigram
program reprezentančnih nastopov in tekmovanj v letu 2013
pravila financiranja mednarodnih tekmovanj (glavni turnir) s strani TZS, ki so v programu
priprave in treningi reprezentance
kriteriji izbora
obvezna tekmovanja in prijave v času državnih prvenstev
izvajalci - pomočniki
naloge in poročila trenerjev spremljevalcev
organizirano spremstvo na domačih mednarodnih turnirjih do 12 let
koriščenje gostoljubnosti organizatorja - hospitality
kriteriji izbora uradnega trenerja in ekipe na mednarodnih turnirjih
sofinanciranje mednarodnih tekmovanj
zdravniški pregledi in meritve

Za tolmačenje določil, kriterijev ter pravil navednih v programu je pristojen Strokovni svet TZS.

Program mladih reprezentanc TZS za leto 2013 velja
od 1. aprila 2013 dalje.
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PRISTOJNOSTI STROKOVNEGA SVETA TZS IN KAPETANOV TZS
Strokovni svet (veljavni poslovnik SS):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

priprava predlogov dolgoročne strategije razvoja tekmovalnega tenisa v Sloveniji
sodelovanje pri oblikovanju tekmovalnega sistema
usklajevanje in povezovanje dela med igralci, trenerji in klubi
priprava kriterijev in izvedba izbora in selekcije igralcev in ekip TZS
priprava kriterijev izbora kapetanov in trenerjev ter predlogov za njihovo razrešitev
usklajevanje pri pripravi finančnih načrtov posameznih kategorij za določeno obdobje

Predsednik Strokovnega sveta (veljavni poslovnik SS):
1. povezovanje in usklajevalnje dela kapetanov, kadar je to potrebno
2. predstavlja stališča Strokovnega sveta TZS

Kapetan koordinator (veljavna pogodba):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

samostojno delo z reprezentancami TZS
priprava reprezentančnih programov, načrtov tekmovanj in drugih dokumentov
komunikacija in sodelovanje z igralci, trenerji, klubi, pisarno TZS in organizatorji tekmovanj
organizacija treningov TZS
izbira in prijavljanje (v sodelovanju s pisarno TZS) igralcev in trenerjev na reprezentančna tekmovanja TE
spremljanje igralcev-k na reprezentančnih nastopih
redno spremljanje razvoja reprezentantov na pomembnih področjih (teniško, kondicijsko, tekmovalno…)
tekoče obveščanje direktorja TZS in predsednika Strokovnega sveta
priprava mesečnih, letnih in drugih poročil o delu
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do marketinga TZS, sponzorjev itd.
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ORGANIGRAM TENIŠKIH REPREZENTANC TZS

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
PISARNA TZS

STROKOVNI SVET

MOŠKE REPREZENTANCE

ŽENSKE REPREZENTENCE

DC EKIPA
- Kapetan DC
- Pomočnik kapetana
- Ostali sodelavci
- Igralci

FC EKIPA
- Kapetan FC
- Pomočnik kapetana
- Ostali sodelavci
- Igralke

MLADE REPREZENTANCE TZS
- Kapetan-koordinator za dekleta
- Kapetan-koordinator za fante
- Klubski trenerji – pomočniki kapetana
- Ostali sodelavci
- Igralci in igralke
FANTJE 16, 18
- Izbrani igralci

DEKLETA 16, 18
- Izbrane igralke

FANTJE 14
- Izbrani igralci

DEKLETA 14
- Izbrane igralke

FANTJE 12
- Izbrani igralci

DEKLETA 12
- Izbrane igralke
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PROGRAM REPREZENTANČNIH NASTOPOV in TEKMOVANJ V LETU 2013
Fantje in dekleta do 12 let
- WC kvalifikacije (od 25. 1. do 27. 1. 2013)
- WC finalni del (od 8. 2. do 10. 2. 2013)
- EEP kvalifikacije (od 25. 7. do 28. 7. 2013)
- EEP finalni del (od 8. 8. do 11. 8. 2013)
Fantje in dekleta do 14 let
- WC kvalifikacije (od 1. 2. do 3. 2. 2013)
- WC finalni del (od 15. 2. do 17. 2. 2013)
- TE 14 – G2,Pecs, Hun (od 27. 5. do 2. 6. 2013)
- TE 14 – G3, Mostar, BiH (od 10. 6. do 16. 6. 2013)
- EEP kvalifikacije (od 30. 6. do 2. 7. 2013)
- EEP finalni del (od 5. 7. do 7. 7. 2013)
- EPP (od 22. 7. do 28. 7. 2013)
- TE 14 – masters (oktober)
Fantje in dekleta do 15 let (letnik 1998 in ml.)
- OFEM – Utrecht, Niz. (od 13. 7. do 20. 7. 2013)
- Igre treh dežel (september 2013)
Fantje in dekleta do 16 let
- WC kvalifikacije (od 1. 2. do 3. 2. 2013)
- WC finalni del (od 15. 2. do 17. 2. 2013)
- EEP kvalifikacije (od 31. 7. do 2. 8. 2013)
- EEP finalni del (od 5. 8. do 7. 8. 2013)
- EPP (od 22. 7. do 28. 7. 2013)
- TE 16 – masters (oktober)
Fantje in dekleta do 18 let
- ITF 18 – G2, Cap d`Ail, Fra (od 8. 4. do 13. 4. 2013) – vezana turnirja, stroške med turnirjema krijejo sami
- ITF 18 – G2, Provence, Fra (od 15. 4. do 21. 4. 2013) – vezana turnirja, stroške med turnirjema krijejo sami
- ITF 18 – G2 Amstetten (od 14. 5. do 18. 5. 2013)
- ITF 18 – G4, Budimpešta, Hun (od 21. 5. do 26. 5. 2013)
- ITF 18 – G2, Epitok-Abris Cup, Budimpešta, Hun (od 29. 5. do 2. 6. 2013)
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-

ITF 18 – GS,Roland Garros, Fra (od 2. 6. do 9. 6. 2013)
ITF 18 – GS,Wimbledon, Gbr (junij-julij 2013)
ITF 18 – G3, Plzen, Cze (1. teden v juliju 2013) – točen datum po objavi ITF koledarja za mesec julij
EPP (od 22. 7. do 28. 7. 2013)
EEP kvalifikacije (od 31. 7. do 2. 8. 2013)
EEP finalni del (od 5. 8. do 7. 8. 2013)
ITF 18 – GS,US Open, Zda (september 2013) – točen datum po objavi ITF koledarja za mesec september
ITF 18 – G2, Pančevo, Srb (september 2013) – točen datum po objavi ITF koledarja za mesec september
ITF 18 – G2, Novi Sad, Srb (september 2013)??? – turnir bo dokončno potrjen v programu TZS do 15. 7. 2013

POMEMBNO:
1. Kdor bo želel nastopiti na mednarodnih turnirjih v okviru TZS, se mora udeležiti obveznih tekmovanj v svoji kategoriji, ki so navedeni v nadaljevanju.
2. Kandidat-ka mora imeti s TZS podpisano pogodbo za tekoče leto.
3. Nastop za reprezentanco na WC, EEP in EPP ni pogojen z udeležbo na obveznih tekmovanjih.
4. Obveza igralcev-k, ki koristijo aktivnosti iz Programa mladih reprezentanc v letu 2013, je nastop za državno reprezentanco.

PRAVILA FINANCIRANJA MEDNARODNIH TEKMOVANJ (GLAVNI TURNIR) S STRANI TZS, KI SO V PROGRAMU
V programu mladih reprezentanc so poleg reprezentančnih nastopov predvidena tudi mednarodna tekmovanja serije TE in ITF. Mednarodnih tekmovanj, ki so v
programu, se bodo udeležili igralci in igralke, ki izpolnjujejo navedene kriterije. Kapetana bosta na podlagi pripravljenosti trenerjev teh igralcev in igralk določila
uradnega trenerja. Organizacijo udeležbe na glavnem turnirju tekmovanja izvede TZS. Finančna participacija posameznega udeleženca mednarodnega
tekmovanja je 100 Eur. Vse ostale stroške pokrije TZS.
Pomembno: ITF turnirji nižjega ranga (3, 4 in 5) so bili izbrani za mlajše igralce (letnik 1996 in mlajši).
Pomembno: Število tekmovalcev-k je omejeno na max.6 (prvih 6 po mednarodni lestvici). Če bo prostor v kombiju ali avtomobilu, se lahko na svoje stroške zraven
priključijo še drugi igralci-ke.
Pomembno: TZS pokrije stroške na turnirju, samo če tekmovalec potuje s trenerjem.
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PRIPRAVE IN TRENINGI REPREZENTANCE
Priprave pred reprezentančnimi nastopi
Pred reprezentančnim nastopi (Winter cup, EEP in EPP) bosta kapetana organizirala 2 do 4 dnevne priprave.
Število predvidenih treningov za posamezno kategorijo:
- dečki in deklice do 12 let (najmanj 4 dni)
- dečki in deklice do 15 let (najmanj 6 dni) – sodelovanje z OKS
Kapetana bosta pripravila načrt izvedbe treningov TZS na osnovi koledarja mednarodnih in domačih tekmovanj.
KRITRIJI IZBORA
Za uvrstitev na spisek reprezentantov:
1.
mnenje kapetana
2.
uvrstitev na j.l. TE ali ITF in TZS

Za uvrstitev v ekipo za WC, EEP in EPP:
1.
mnenje kapetana
2.
uvrstitev na lestvici TE ali ITF in TZS

Za podelitev povabil na DP, TE in ITF v Sloveniji:
1.
mnenje kapetana.

Opomba: V primeru dileme se lahko kapetan posvetuje s člani strokovnega sveta TZS.

OBVEZNA TEKMOVANJA in prijave v času DP
Kandidati reprezentanti so dolžni nastopiti na naslednjih obveznih tekmovanjih v Sloveniji:
Dečki in deklice do 12 let

Dečki in deklice do 14 let

Fantje in dekleta do 16 let

Fantje in dekleta do 18 let

Fantje
1. Zimsko DP v svoji ali višji kategoriji
1. Zimsko DP v svoji kategoriji
2. Poletno DP v svoji ali višji
2. Poletno DP v svoji kategoriji
kategoriji
3. Masters v svoji kategoriji
Dekleta
1. Zimsko DP v svoji ali višji kategoriji
2. Poletno DP v svoji ali višji
kategoriji
Opomba: Opravičilo za ne nastopanje na obveznih tekmovanjih sta samo bolezen ali poškodba ter nastop na Grand Slam turnirju.
6

1. Zimsko DP v svoji kategoriji
2. Poletno DP v svoji kategoriji
3. Masters v svoji kategoriji

1. Poletno DP v svoji kategoriji
2. Zimsko DP v svoji kategoriji
3. Masters v svoji kategoriji
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Prijave v času državnih prvenstev
Zaželjeno je, da se v času zimskih in poletnih državnih prvenstev v vseh kategorijah, ne prijavljate na mednarodna tekmovanja Tennis Europe in ITF. V tem času se
ne prijavite na mednarodni turnir za tisto starostno kategorijo, za katero poteka državno prvenstvo.

IZVAJALCI – pomočniki
Pri izvedbi programa bosta kapetana sodelovala z odgovornimi trenerji posameznih kategorij, ki bodo spremljali igralce na reprezentančnih nastopih ter izvajali
priprave in treninge.

NALOGE in POROČILA TRENERJEV SPREMLJEVALCEV
Vsak trener spremljevalec bo pred odhodom na tekmovanje (reprezentančni nastop ali mednarodni turnir) dobil natančna navodila, ki jih je potrebno opraviti
pred samim odhodom na tekmovanje, na samem tekmovanju in po povratku.
Trener, ki spremlja ekipo na reprezentančnem nastopu ali na mednarodnem turnirju iz programa, mora posredovati pisarni TZS in Bojanu Matevžiču fotografijo
ekipe s samega prizorišča in dnevne rezultate tekem.
Za tekmovanje, ki ga financira TZS morajo trenerji spremljevalci pripraviti poročilo, ki ga posredujejo kapetanu TZS, ta pa klubom oz. osebnim trenerjem igralcev.
Poročilo mora biti pripravljeno na obrazcu, ki ga pripravijo kapetani TZS (je v prilogi). Oddano poročilo je osnova za izplačilo nadomestila in potnih stroškov.
Pomembno: Trener spremljevalec mora v roku 7-ih dni po prihodu domov oddati v pisarno TZS naslednjo dokumentacijo: poročilo z obračunom, potni nalog in
preostanek denarja z računi.

ORGANIZIRANO SPREMSTVO NA DOMAČIH MEDNARODNIH TURNIRJIH DO 12 LET
Podobno kot v letu 2011, bomo tudi letos organizirali spremstvo na domačih mednarodnih turnirjih do 12 let, katerega bo potrebno delno sofinancirati. Obvestilo
glede tega, bo objavljeno pred vsakim turnirjem posebej. Trenerju, ki bo izbran s strani kapetana za spremstvo na turnirju, pripada »hospitality«.
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KORIŠČENJE GOSTOLJUBNOSTI ORGANIZATORJA - HOSPITALITY
Prijava na mednarodna tekmovanja (TE in ITF)
Zaradi samostojnih prijav na tekmovanja ITF in Tennis Europe smo morali prilagoditi tudi postopek izbire in določanja igralcev-k ter trenerja, ki bodo lahko koristili
gostoljubnost (»hospitality«) organizatorja.
V kolikor želite koristiti gostoljubnost organizatorja morate ob prijavi na mednarodno tekmovanje navesti:
- ime in priimek igralca-ke
- ime in priimek spremljajočega trenerja (če želite, da bi vašega igralca-ko spremljal vaš trener)
Zgoraj navedene podatke pošljete na naslov: info@teniska-zveza.si hkrati z vašo prijavo na mednarodni turnir, ki jo opravite sami.
S tem boste omogočili, da bo pisarna TZS, ki ima manj kot 48 ur časa, lahko pravočasno sporočila Tennis Europe in ITF, kdo bo član uradne ekipe (igralci-ke, trener)
in s tem tudi, kdo bo koristil gostoljubnost organizatorja.
Navodila veljajo za vse mednarodne turnirje, ne glede na to ali so uvrščeni v program reprezentanc TZS ali ne.

KRITERIJI IZBORA URADNEGA TRENERJA IN EKIPE NA MEDNARODNIH TURNIRJIH
Kriteriji izbora uradnega trenerja na mednarodnih turnirjih, ki niso v sklopu programa
Za mednarodna tekmovanja, ki niso v programu teniških reprezentanc TZS, so kriteriji izbora uradnega trenerja sledeči:
1. Najbolje uvrščen igralec-ka na JAKOSTNI LESTVICI (TE ali ITF, TZS) v kategoriji nastopa na turnirju.
2. Trener ima strokovni naziv (D,C,B,A) in potrjeno trenersko licenco za tekoče leto.
Prednost ima trener, ki izpolnjuje oba kriterija. Možna je tudi zamenjava uradnega trenerja do končanega vpisa za glavni turnir.
V primeru nejasnosti ali težav pri prijavi uradnega trenerja, sta za določitev trenerja pristojna kapetana koordinatorja.
Kriterij izbora uradne ekipe na mednarodnih turnirjih, ki niso v sklopu programa
Za mednarodna tekmovanja, ki niso v programu teniških reprezentanc TZS je kriterij izbora uradne ekipe sledeč:
1. Najbolje uvrščeni igralci-ke na JAKOSTNI LESTVICI (TE ali ITF) v kategoriji nastopa na turnirju.
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SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH TEKMOVANJ
Izhodišča za dologoročno načrtovanje razvoja teniških igralcev in igralk in sofinanciranje mednarodnih tekmovanj v letu 2013
V okviru sofinanciranja mednarodnih tekmovanj bo TZS v prihodnje sofinancirala igralke in igralce uvrščene na TE, ITF, WTA ali ATP j.l. Pri določanju uvrstitve na j.l.
TE, ITF, ATP, WTA velja uvrstitev na j.l. posameznikov-ic. Kriteriji, ki jih morajo igralci in igralke izpolnjevati, če želijo kandidirati za sredstva za sofinanciranje
mednarodnih tekmovanj, so navedeni v nadaljevanju. Kot izpolnitev kriterija velja enkratna uvrstitev pod določeno mesto ali, če se igralka, igralec ciljni uvrstitvi
PRIBLIŽA, o čemer odloča Strokovni svet TZS. Velja trenutno stanje na TE, ITF, ATP, WTA jakostni lestvici v preteklem ali tekočem tekmovalnem letu. Kot dokaz
velja uradni izpis aktualne jakostne lestvice.
Strokovni svet TZS lahko igralce oziroma igralke za katere ocenjuje, da imajo v prihodnje možnosti doseganja mednarodno veljavnih rezultatov, pozove da
pripravijo in pošljejo tekmovalni program s cilji za tekočo tekmovalno sezono, ki ga tudi finančno ovrednostijo.
Strokovni svet TZS bo ob pomoči kapetanov TZS prejete vloge obravnaval in pripravil predlog sofinanciranja. Za sredstva za sofinanciranje mednarodnih tekmovanj
lahko kandidirajo igralci in igralke, ki izpolnjujejo navedene kriterije (tabela 1).
Pogoji za kandidiranje so:
- urejen pravno – formalni odnos s TZS
- da niso starejši od 23 let (v kolikor so starejši odločitev o sofinanciranju sprejmejo kapetan FC, DC in strokovni svet TZS)
- pripravljen načrt tekmovanj (tekmovanja, datumi, trener – spremljevalec, predvideni skupni stroški)
- izpolnjevanje reprezentančnih obveznosti ter pozitivno mnenje kapetana TZS, FC oz. DC.
STAROST
TE14 CILJ
TE16 CILJ
ITF CILJ
ATP/WTA
CILJ
TZS
TE14
TE16
ITF
ATP/WTA
SKUPAJ

13
50

14
20
200

8
6

14

6
8 (ali ITF)
2
8 (ali TE14)
0
16

15

16

17

18

19

20

21

22

23

30
100

10
50

20

10
800

450

200

125

100

90

1

1

1

1

1

26
27

26
27

26
27

26
27

26
27

PRIPOROČLJIVO ŠTEVILO TEKMOVANJ
1
1

4

2

10 (ali ITF)
10 (ali TE16)
4
18

10 (ali ITF)
10 (ali TE16)
8
20

10
14
25

6
10
27

Tabela 1: Krtiteriji za vrednotenje mednarodno veljavnih dosežkov.
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Vloga mora vsebovati:
-

podatek kateri kriterij in kdaj ga je igralec-ka dosegel-a
obvezno morajo vlogi priložiti izpis lestvice, kjer je razviden datum veljavnosti j.l., vrsta j.l. in uvrstitev igralca-ke.

Igralci-ke lahko koristijo sredstva izključno namensko, kar pomeni:
-

nakup letalskih in drugih vozovnic
plačilo hotelskih stroškov na tekmovanju
druge dokazljive stroške vezane na tekmovanje.

Opomba: za vse stroške je potrebno predložiti dokazilo, račun...
V primeru poškodbe ali dolgotrajneše bolezni lahko igralec-ka zadrži pridobljeni status v prejšnjem obdobju. Finančna sredstva lahko koristi, ko ponovno prične z
nastopi.

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI IN MERITVE
Izvedba zdravniških pregledov
Igralci in igralke, ki izpolnjujejo pogoje OKS za pridobitev kategorizacije, morajo OBVEZNO opraviti zdravniški pregled v športnem dispanzerju v Ljubljani.
Izvedba meritev, testiranj ter svetovanje na področju treniranja
Meritve in testiranja bodo v prihodnje ločeno za igralce in igralke do 16 leta ter starejše. Meritve in testiranja, ki so načrtovana za posamezno starostno kategorijo
so naslednja:
Igralci in igralke od 10 do 16 let
Vrsta meritev: teniška motorika in antropometrija
Kraj: Ljubljana, Fakulteta za šport
Datum: sobota, 12. 10. 2013
Udeleženci: igralci-ke, ki jih določita kapetana mladih reprezentanc
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Igralci in igralke 17 let in starejši
Vrsta meritev: tenziometrija, funkcionalna diagnostika, psihološka testiranja Ostalo: interpretacija rezultatov in konzultacija
Kraj: Ljubljana, Fakulteta za šport
Datum: po dogovoru
Udeleženci: igralci-ke, ki jih določijo kapetani (FC, DC, mladi)
Z izvedbo meritev, testiranj in svetovanja TZS nima neposrednih stroškov. Aktivnosti se financirajo iz namenskih sredstev. Za namensko porabo sredstev je
odgovoren predsednik, vodja panožnega tima. Kontaktna oseba: Aleš Filipčič: ales.filipcic@fsp.uni-lj.si in 041 704 876.
Dominik Senica, kapetan koordinator za dekleta
Aleš Šporn, prof.šp.vzg., kapetan koordinator za fante

Strokovni svet TZS
Predsednik, dr. Aleš Filipčič
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