TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
2. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 17.10.2013 ob 19. uri
Prisotni: Andrej Kraševec, Blaž Trupej, Darko Voglar, Gregor Sok, Srečo Završki, Rok Ferjan, Zoran
Krajnc, Aleš Šporn, Dominik Senica.
Odsotna: Tina Pisnik, Andrej Jeras.
DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika prejšnje seje
2. Pregled poročil, aktivnosti in finančno stanje teniških reprezentanc v letu 2013
- FC (Pisnik)
- DC (Trupej)
- Mlade reprezentance TZS (Senica, Šporn)
- Finančno stanje (Krušič)
3. Program teniških reprezentanc v letu 2014 – priprava delovne verzije
4. Razno
- Prošnja M. Tekavca
- Izmenjava informacij med Trenersko organizacijo TZS, kapetani in trenerji, ki sodelujejo z
reprezentanti
- Razpis ministrstva za trenerje.

Ad. 1
Strokovni svet TZS je po razpravi sprejel:
Sklep št. 4: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel zapisnik 1. seje Strokovnega sveta TZS, z opombo,
da nekateri igralci-ke niso pričeli s koriščenjem dodeljenih sredstev za sofinanciranje mednarodnih
tekmovanj oziroma nagrad za dosežke v letu 2011.

-

-

-

Ad. 2
V odsotnosti Tine Pisnik je poročilo nastopa v FC v letu 2013 predstavil Andrej Kraševec. Izpostavil
je dobro vzdušje v ekipi, težke pogoje tekmovanja in neprimerne pogoje bivanja. Glede na
odpovedi in sestavo ekipe je bil cilj obstanek v skupini, ki je bil izpolnjen. V letu 2014 je cilj
napredovanje v svetovno skupino. Predvidena sestava ekipe je: Polona Hercog, Tadeja Majerič,
Nastaja Kolar in Andreja Klepač. Z vsemi igralkami potekajo razgovori na relaciji kapetanka,
pisarna in predsednik. Do 1.12.2013 naj bi bile podpisane pogodbe o sodelovanju. Predvidenih
priprav zaradi odsotnosti igralk ni možno izvesti.
Blaž Trupej je naprej predstavil poročilo dvoboja proti Južni Afriki. Izpostavil je izjemen vpliv
igralnih pogojev na izid dvoboja (mesto igranja, podlaga…), problem sestave ekipe za dvoboj proti
Poljski in predvsem proti Južni Afriki, nizko ozaveščenost nekaterih igralcev glede odnosa do
reprezentance, dobro vzdušje v ekipi, napredek pri igri dvojic… (poročilo Slo-Jar). V letnem
poročilu je podal oceno dosežkov igralcev na vseh ravneh tekmovanj. Ti so glede na leto 2012 v
večini postavk slabši, opazen je napredek pri nastopih na Futures turnirjih. Na koncu je potekal
tudi razprava o vključitvi igralcev od 19.-21.leta v program reprezentanc TZS.
Poročilo mladih reprezentanc TZS sta predstavila Dominik Senica in Aleš Šporn. V letu 2013 je bilo
izpeljanih 30 akcij TZS, od tega 20 reprezentančnih nastopov in 10 nastopov na mednarodnih

-

tekmovanj za najbolj uspešne igralce-ke v posamezni kategoriji. Izvedba je potekala brez večjih
težav in znotraj finančnih okvirjev, čeprav gre za logistično-organizacijsko zelo zahteven projekt.
Vključenih je bilo 12 klubskih trenerjev. Največje uspehe je dosegla ekipa deklet do 16 let in Nina
Potočnik s 3. mestom na EP do 16 let. Dobro so nastopali tudi deklice in dečki do 12 let, kjer
imamo perspektivni ekipi. Na EP posamičnih prvenstvih je zaradi viroze (trebušne težave velike
večine igralcev-k) nastopila le polovica nastopajočih. Pomemben del projekta OEFM za ekipo
fantov in deklet od 16 let je bil odlično izpeljan skupaj z OKS. Na izbor ekip smo prejeli dve
pritožbi, ki smo ji navkljub temu, da sta prišli s strani staršev in ne kluba, obravnavali in pojasnili
kriterije in način izbora igralcev. Gregor Sok je izrazil mnenje, da bi moral dekleta na svetovno
prvenstvo do 16 let peljati trener v z več izkušnjami. Senica je pojasnil, da je trener ekipo pripeljal
na SP in, da ni želel menjati ekipe. Razprava je potekala tudi v zvezi z dogajanji na ITF turnirjih v
Srbiji. Na osnovi tega morata kapetana še bolj natančno definirati obveznosti in odgovornosti
trenerjev. Rok Ferjan je za dekleta do 16 let omenil problem sprejemanja osebnega trenerja ene
igralke, s strani drugih igralk. Aleš Šporn je predlagal sestanek z igralkami (Potočnik, Pislak,
Zidanšek, Mraz), osebnimi trenerji in kapetanom s ciljem uskladitve tekmovalnih programov in
racionalizacijo stroškov.
Finančno stanje je predstavil Gregor Krušič, kjer je podal komentar dokumenta, ki ga je pripravil
(glej prilogo). Na osnovi tega je Aleš Filipčič opozoril, da je potrebno spoštovati uredbe v zvezi z
namenom javnih sredstev. Za mlade ekipe sta ministrstvo in fundacija namenila 88.984,75 in to je
potrebno porabiti za ta namen. Rok Ferjan je izpostavil drastično zmanjšanje konkurenčnosti
naših igralcev-k na mednarodnih tekmovanjih. Razlogi so tudi strokovni (znanja in izkušnje
trenerjev, usmeritev igralcev-k…), predvsem pa finančni, kar pomeni premalo nastopov na
mednarodnih tekmovanjih in posledično manj tekmovalnih izkušenj, motivacije, samozaupanja…

Sklep št. 5: Strokovni svet TZS je sprejel poročilo kapetanke FC Tine Pisnik in s tem predlaga UO TZS
podaljšanje mandata za leto 2014.
Sklep št. 6: Strokovni svet TZS je sprejel poročilo kapetana DC Blaža Trupeja in s tem predlaga UO
TZS podaljšanje mandata za leto 2014.
Sklep št. 7: Strokovni svet TZS je sprejel poročilo kapetanov mladih reprezentanc TZS Aleša Šporna
in Dominika Senice in s tem predlaga UO TZS podaljšanje mandata za leto 2014.
Sklep št. 8: Strokovni svet TZS je sprejel predlog budžetov v letu 2014 in sicer: FC ekipa 30.000 eur,
DC ekipa 90.000 eur in mlade reprezentance TZS 90.000 eur. Pri mladih reprezentancah TZS
predlagamo vključitev 8.984,75 v budžet za leto 2014 s tem, da se razširi obdobja črpanja do konca
februarja 2015.
Ad. 3
Program teniških reprezentanc v letu 2014 bo temeljih na izhodiščih iz leta 2013. Člani SS TZS so
predlagali nekaj novosti. Gregor Sok je predlagal več priprav za kategorijo do 12 let. Kapetana naj v
okviru priprav organizirata tudi predavanja za starše in trenerje v zvezi z načrtovanjem mednarodnih
tekmovanj v tej starostni kategoriji. SS TZS bo pripravi tudi predlog načrta mednarodnih tekmovanj
do 12 let, kjer TZS deloma financira nastope. Zoran Krajnc je predlagal bolj tesen kontakt s klubi in
trenerji (po njegovi oceni je teh klubov 10), ki delajo z reprezentanti. Aleš Filipčič je predlagal
vključitev kategorije igralcev-k od 19.-21. leta v program, kjer je potrebno izdelati kriterije uvrščanja v
ekipo.
Rok Ferjan je predlagal, da se dvigne meja za uvrščanje igralcev-k na lestvico TZS preko mednarodnih
lestvic (opomba: igralcev top 100. na ITF j.l. nimamo več!?).

Vsi člani SS TZS so se strinjali, da je tekmovanj v kategoriji do 12 let in kategoriji 8-11 let absolutno
preveč. Potrebno je radikalno zmanjšanje, saj ti igralci-ke igrajo največ. Za midi tekmovanja
predlagamo, da se preko celega leta igra na celotno širino igrišča, ki je skrajšano po dolžini. Torej,
upoštevajo naj se mednarodni standardi pri velikosti igrišč in žog.
Sklep št. 9: Kapetani do 18.11.2013 pripravijo programe za leto 2014. Seja strokovnega sveta TZS
bo v zadnjem tedni novembra 2013.
Ad. 4
Pod točko razno je Strokovni svet TZS razpravljal o tekočih zadevah in sprejel naslednje sklepe:
-

-

V zvezi s prošnja MarkaTekavec je SS TZS sprejel sklep, da TZS plača karto igralcem-kam, ki se
uvrstijo v četrtfinale turnirja Eddy Herr ali Orange Bowla
V zvezi izmenjavo informacij med TO TZS, kapetani in trenerji, ki sodelujejo z
reprezentancami bo Gregor Krušič preveril možnost naložitve teh materialov na strežnik
podjetja Qualitas
Aleš Šporn tedensko spremlja razpis ministrstva za zaposlovanje trenerjev v NPŠZ.

Seja je bila končana ob 22. uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 18.10.2013

Blaž Trupej
DC kapetan

ZAKLJUČNO LETNO POROČILO
REPREZENTANCE ZA DAVISOV POKAL V LETU
2013
Kazalo:






Aktivnosti reprezentance v letu 2013
Priprave reprezentance v letu 2013
Realizacija aktivnosti in ciljev po programu DC v letu 2013
Problematika reprezentance DC
Ocena stanja moškega tenisa v letu 2013

Aktivnosti reprezentance v letu 2013:
- V začetku meseca Februarja je reprezentanca v 1. kolu I. EA skupine DC v
Wrozlawu izgubila proti reprezentanci Poljske z rezultatom 3/2.
- V začetku meseca septembra je reprezentanca v play-offu I. EA skupine DC v
Tivoliju premagala reprezentanco Južne Afrike z rezultatom 4/1.
- V mesecu juniju beležimo nastop Blaža Role in Tomislava Ternarja na SI v
turškem Mersinu.

Reprezentanti, ki so v letu 2013 nastopali v Davisovem pokalu:
Semrajc Janez
Žemlja Grega
Kavčič Blaž
Rola Blaž
Tomislav Ternar
Mike Urbanija

Priprave reprezentance:
- So bile izvedene v okviru programa v tednu samega srečanja 1.kola
Davisovega pokala I. EA skupine
- So bile izvedene v okviru programa v tednu samega srečanja play-offa
Davisovega pokala I. EA skupine
Realizacija aktivnosti in ciljev po programu DC v letu 2013:
- Vse aktivnosti glede priprav pred samimi srečanji Davisovega
pokala so bile realizirane po zapisanem programu.
- Priprave pred slovenskimi Futures turnirji ter pred portoroškim
Challengerjem niso bile realizirane zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev.
- Cilj obstanka DC ekipe v I. Evro-afriški skupini je bil dosežen.
- Da vsaj eden od reprezentantov leto 2013 konča med prvih 50 na l.
atp – CILJ NI BIL DOSEŽEN
- Da vsaj eden od reprezentantov med letom 2013 doseže uvrstitev
pod 40 na atp l.- CILJ NI BIL DOSEŽEN
- Da vsaj dva reprezentanta končata leto 2013 pod 100. mestom na
ATP lestvici- MOŽNOST ŠE OBSTAJA?!
- Da se ohrani število igralcev, ki so uvrščeni med dobitnike ATP
točk- CILJ JE BIL DOSEŽEN
- Da se poveča število nastopov v glavnih turnirjih serije ATP tour
ter Grand Slam-CILJ JE BIL DOSEŽEN
- Da se na Sredozemskih igrah(če nastopajo najboljši) poseže po
medaljah-CILJ JE BIL DOSEŽEN
- Da se v igri dvojic preseže najboljša slovenska uvrstitev na l. atp
med dvojicami-CILJ JE BIL DOSEŽEN
Problematika reprezentance DC:
Sama reprezentanca je na prizoriščih letošnjega nastopanja delovala
homogeno zrelo in profesionalno. Leto je minilo brez trenj znotraj ekipe,
kar gre predvsem pripisati odsotnosti konkurence med igralci na samih
srečanjih. Glede na formo, pogoje, zdravstveno stanje igralcev ter
nekompletnost ekipe v začetku leta je bilo kaj drugega kot poraz nerealno
pričakovati. V nadaljevanju leta je kljub igralski okrnjenosti ta
reprezentanca dokazala, da sodi v I.EA skupino. V septemberskem
srečanju smo dobili potrditev na koga lahko v prihodnosti resno
računamo. Za boljši-vrhunski rezultat, uvrstitev v svetovno skupino bodo
v prihodnosti potrebni: vrhunska forma nastopajočih, ustrezna podlaga ter
kanček sreče pri domačinstvu ali pri žrebu!
V letošnjem letu je prišlo pri nekaterih igralcih do zavrnitve nastopanja za

reprezentanco v Davisovem pokalu. Prednost individualnim programom
in interesom je postala praksa pri najboljših kot tudi pri veliko slabših
igralcih.
Logistično je pisarna TZS sledila potrebam in kvaliteti te reprezentance.
Ocena stanja moškega tenisa v letu 2013
O letu 2013 težko govorimo o letu rezultatskih presežkov napram letu 2012.
Pa vendarle so bili postavljeni nekateri novi mejniki slovenskega moškega
tenisa. Beležimo najvišjo uvrstitev slovenskega igralca(43.), beležimo
največje število nastopov v glavnem delu turnirjev za Grand Slam, beležimo
največje število nastopov na turnirjih ATP ter beležimo prvo zlato odličje na
Sredozemskih igrah. Vodilni trije so glavnino svojih nastopov letos opravili na
turnirjih serije ATP tour, oziroma so glavnino točk začeli osvajati na turnirjih
najvišjega ranga. Opazno je občutnejše zmanjšanje osvojenih turnirjev serije
Challenger, ter nazadovanje vseh treh na lestvici ATP med posamezniki. Pri
igri dvojic beležimo najvišjo uvrstitev v zgodovini slovenskega tenisa(127). V
igri dvojic je tako na rezultatski kot na reprezentančni ravni viden napredek.
Trojici, ki je lansko leto zaključila med prvo stoterico se priključuje Rola. Kar
povečuje kvantiteto slovenskega tenisa v svetovnem merilu.
Opaznejši je tudi rezultatski napredek igralcev na Futures turnirjih, kar delno
zapolnjuje praznino, ki se je pojavila med našimi štirimi najboljšimi in
ostalimi v preteklih letih.

Ljubljana, 16.10.2013

B. Trupej

TRUPEJ BLAŽ
Davis cup kapetan

Za predsednika, Upravni odbor in Strokovni svet TZS

Poročilo srečanja za obstanek v I. Euro-Afriški skupini
med reprezentancama Slovenije in Južne Afrike v
Ljubljani od 13.-15.09. 2013

Priprave:Ljubljan-Tivoli-zunanja peščena igrišča 09.09. - 12.09.2013
Priprav in srečanja so se udeležili:
Žemlja Grega
Kavčič Blaž
Blaž Rola
Janez Semrajc
Blaž Bizjak( sparing partner)
Pomočnik kapetana: Žiga Janškovec
Maser-fizioterapevt: Miha Mihalič
Psiholog: Matej Tušak
Kapetan: BlažTrupej
Reprezentanca se je v Ljubljani zbrala v ponedeljek zjutraj, ko smo tudi začeli s
predvidenimi treningi. Zaradi slabega deževnega vremena je ekipa glavnino priprav
opravila na pokritih igriščih teniškega centra Dolgi most. Zaradi zdravstvenih težav
Žemlje je bila prisotnost sparing partnerja(Bizjak), za nemoteno izvedbo treningov
več kot potrebna. Matej Tušak je bil v času priprav prisoten le prve tri dni, potem pa
je zaradi delovnih obveznosti bil le še v občasnem kontaktu z igralci in vodstvom
reprezentance. Ne glede na slabo vreme so priprave potekale nemoteno, po začrtanem
planu, brez večjih težav ali posebnosti.

Opomba: Ker ste imeli tako člani UO kot SS možnost prisostvovati srečanju se tokrat
v poročilu izjemoma ne bom spuščal v podrobnosti poteka posameznega dvoboja!!)

Dvoboj Slovenija – Južna Afrika, Park Tivoli 13-15.09.2013, podlaga-peščena
Petek, 1. dan
Rola Blaž–Rik De Voest
6/1, 6/4, 6/4
BR=break
1.niz; 1/0, 2/0BR, 3/0, 4/0 BR, 5/0, 5/1, 6/1
2.niz; 0/1, 1/1, 2/1BR, 3/1, 3/2, 4/2, 4/3, 5/3, 5/4, 6/4
3.niz; 0/1, 1/1, 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 4/3BR, 5/3, 5/4, 6/4
Ocena: Blaž je odigral dvoboj na visokem nivoju, brez nihanj v igri, vse skozi imel
tekmo pod kontrolo in temu primeren je bil tudi rezultat. Dobro serviranje je
nadgrajeval z aktivno igro, ki se mu je rezultatsko obrestovala.
Kavčič Blaž- Ruan Roelofse

6/1, 6/3, 6/4

1.niz; 1/0, 2/0 BR, 3/0, 3/1, 4/1, 5/1, BR, 6/1
2. niz; 0/1, 1/1, 1/2, 2/2, 3/2BR, 4/2, 4/3, 5/3, 6/3 BR
3. niz; 1/0, 1/1, 1/2BR, 2/2 BR, 3/2, 3/3, 4/3, 4/4, 5/4, 6/4 BR
Ocena: Blaž je tekmo začel odločno, dobro reterniral ter solidno serviral kar je tudi v
nadaljevanju bilo dovolj za suvereno zmago. Na trenutke bil premalo odločen,
agresiven. Ko je bilo potrebno je znal izkoristiti slabosti nasprotnika.
Sobota, 2. dan
Kavčič Blaž/ Rola Blaž-Klaasen Raven/ Scholtz Nikala

7/5, 6/1, 7/6

1.niz; 1/0, 1/1, 2/1, 2/2, 2/3BR, 3/3 BR, 4/3, 4/4, 5/4, 5/5, 6/5, 7/5 BR
2.niz; 1/0, 1/1, 2/1, 3/1BR, 4/1, 5/1BR, 6/1
3.niz; 0/1, 1/1, 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4, 4/5, 5/5, 5/6, 6/6, 7/6(4)
Ocena: Glede na prikazano smo lahko v celoti zadovoljni. Fanta sta na trenutke igrala
odlično, preveč pa je bilo tudi trenutkov, ko sta na igrišču delovala premalo zbrano
kar je botrovalo kopici nepotrebnih napak, ki pa na srečo niso imele vpliva na končni
razplet dvoboja.
Nedelja 3. dan
Janez Semrajc-Rik De Voest

6/2, 6/4

1.niz; 0/1, 1/1, 2/1 BR, 3/1, 4/1 BR, 5/1, 5/2, 6/2
2.niz; 0/1, 1/1, 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4, 5/4 BR, 6/4
Ocena: Janez je s svojim prikazanim tenisom bil premočan nasprotnik za
južnoafričana. V vseh elementih igre je bil boljši nasprotnik. Kvalitetno je opravil
svojo nalogo.
Rola Blaž- Nikala Scholtz

3/2; predaja Rola

1.niz, 1/0, 1/1, 2/1, 2/2, 3/2 predaja Role zaradi slabega počutja

Ocena nastopajočih
Grega Žemlja kot naš najboljši igralec v tem srečanju ni dobil priložnosti za nastop.
Zdravstvene težave so bile prevelika ovira, da bi prevzel breme odgovornosti za svoj
nastop. V času priprav je treniral kolikor mu je zdravje dopuščalo. Do sedaj glavni
akter slovenske Davis cup reprezentance je prevzel vlogo navijača, ki je s svojimi
izkušnjami skrbel za podporo nastopajočim in dobro vzdušje v ekipi.
Blaž Kavčič je v času priprav in samega dvoboja deloval profesionalno, na igrišču bil
zanesljiv, v igri posameznikov je priigral pričakovano točko. V igri dvojic je opravil
tisto kar se je od njega pričakovalo.
Rola Blaž se je po parih letih zopet vrnil v reprezentaco. V času priprav na igrišču ni
bil ravno prepričljiv. Vendar je v petkovem dvoboju presenetil s svojo predstvavo in s
prikazanim. Odlično je opravil z vlogo, ki mu je bila zaupana. Če sem iskren veliko
bolje kot pa se je od njega pričakovalo. Tudi v igri dvojic se je s svojim soimenjakom
dobro znašel.
Janez Semrajc je v času priprav »kraljeval« na Dolgem mostu. V tamkajšnjih
pogojih se je odlično znašel. Zanesljiv na treningu, kakršen je tudi bil v svojem
nedeljskem nastopu v Tivoliju. Še vedno ostaja neporažen v Davisovem pokalu.
Blaž Bizjak: Čeprav ni nastopil, si zasluži, da se mu nameni par besed. S prikazanim
in s samim odnosom popolnoma zadovoljiv trenerski team ter ostale člane ekipe. Vse
skozi skrbel za dobro vzdušje v ekipi.
Zaključek
Če smo po lanskem porazu v Johanesbourgu Južno Afriko zapuščali sklonjenih glav
smo lahko ob letošnji zmagi v Tivoliju več kot zadovoljni. Še enkrat se je pokazalo,
da drugačni pogoji prinašajo popolnoma drugačen rezultat. Lani sem trdil, da če bi
igrali doma z južno-afričani nemoremo izgubiti niti v najbolj norih sanjah. In to se je
letos tudi potrdilo. V vseh pogledih smo bili boljši, dominantni in na koncu tudi
uspešnejši.
Glede na zavzetost in funkcioniranje celotnega teama v Ljubljani nimam pripomb.
Ekipa je delovala homogeno od samega začetka pa do konca. Mislim, da s(m)o igralci
in celotno strokovno vodstvo preživeli pester, zanimiv ter uspešen teden.
Srečanje je potekalo v fair tekmovalnem vzdušju.
Sojenje na končni razplet dvoboja ni imelo nobenega vpliva.
Organizacija in logistična podpora ekipama s strani organizatorja TZS je bila za to
raven tekmovanja na primernem nivoju.
Na logistično podporo s strani TZS nimam pripomb.
Da se je zagotovila udeležba nastopajočih na tokratnem srečanju je bilo iz strani
vodstva TZS in mene osebno uloženo ogromno truda in energije.
Pri kronologiji odpovedi nekaterih posameznikov tudi tokrat ni vredno izgubljati
besed. Pomanjkanje vrednot in prioritet je tudi tokrat stvar interpretacije vsakega
posameznika.
Vsem, ki ste kakor koli pripomogli pri zmagi-iskreno hvala.

Ljubljana, 16.10.2013

B. Trupej

FED CUP POROČILO
1. Euro-afriška skupina
(Eilat, Izrael 6.2. – 9.2.)
Priprav in srečanja so se udeležili:
Igralke: Andreja Klepač
Tjaša Šrimpf
Tina Rupert
Kapetanka: Tina Pisnik
Pomočnik kapetana: Andrej Kraševec
Fizioterapevt: Gašper Suhadolnik

Odhod ekipe 2.2.2013 Venezia
(Tjaša Šrimpf, Tina Rupert, Gašper Suhadolnik, Andrej Kraševec, Tina Pisnik)
Andreja Klepač 3.2.2013 (iz Pataye)
Slovenija : Luksemburg 2:1
Šrimpf:Schaul 3:6,3:6 - Šrimpf naredila 10 dvojnih napak ter 26 neizsiljenih napak,v drugem nizu je
Šrimpf vodila 3:1
Klepač:Kremer 6.4,6:7,6:3 - dvoboj trajal 3h18m preobrat Klepač po zaostanku 1:3 v tretjem nizu
KLepač,Šrimpf:Kremer,Schaul 7:5,6:0 - veliko breakov v prvem nizu,ter dobra igra Andreje na mreži
Slovenija: Nizozemska 0:3
Šrimpf:Hogenkamp 2:6,0:6 - velika razlika v kvaliteti,ter na koncu poškodba Šrimpf
Klepač:Rus 6:4,3:6,4:6 - dvoboj trajal 2h30min v odločilnih trenutkih v tretjem nizu malo nezbranosti
pri servisu in returnu
Klepač,Šrimpf:Schoofs,Van der meet - predaja dvojic zaradi poškodbe obeh naših igralk
Slovenija : Bolgarija 0:3
Rupert:Evtimova 1:6,0:6 -velika razlika v kvaliteti in pomanjkanje izkušenj
Šrimpf:Pironkova 0:1 -predaja Šrimpf zaradi poškdbe takoj na začetku
Klepač,Rupert:Kostova,Shinikova - 2:6,3:6 -prvič igrale skupaj, premalo uigrane, da bi lahko
konkurirale nasprotnicam
Slovenija : Portugalska 0:3 (w.o)
Zaradi nepomembnosti tekme in odhoda ekipe iz prizorišča, tekmo predali.
Tekme smo začeli en dan kasneje zaradi dežja, tako da bi ta tekma morala biti odigrana na dan že prej
planiranega odhoda, kar bi za sabo povleklo velike stroške in celotno logistiko.
Ocena nastopajočih:
Andreja Klepač:
Zelo pozitivno presenetila. Izredno predana ekipi, treningom in vsemu kar se tiče tenisa tudi izven
igrišča. Bila vzor mladima igralkama v ekipi.
V ekipo bila poklicana za igranje dvojic, ampak zaradi zapletov pred samim odhodom in odpovedjo
igralk, odigrala dva posamezna dvoboja in dve tekmi dvojic. Predvsem njej gre pripisati izpolnitev
zadanega cilja, obstanek v 1.Euro-afriški skupini.

Tjaša Šrimpf:
Že v času priprav ni delovala prepričljivo, kar se je izkazalo tudi na tekmah. Fizično izredno slabo
pripravljena. Posledično tudi preveč nihanj v igri.
Predvsem moti neprofesionalen odnos. Sicer super za vzdušje v ekipi izven igrišča, na igrišču pa po
liniji najmanjšega odpora.
Prvi tekmovalni dan, proti Luksemburgu, začutila bolečine v hrbtu. Po tekmi, zvečer ali pred
dvobojem naslednji dan, ni koristila pomoči ekipnega fizioterapevta.
Tina Rupert:
Na začetku tedna imela težave s podlago in hitrostjo žoge. V sami igri njena žoga ni dovolj prodorna
za ta nivo tekmovanja. Zadnji dan tekmovalnega dela v skupini, dobila priložnost igranja posamezno
in dvojic. Nivo znanja je bil prenizek, odnos in borbenost na igrišču pa zadovoljiva.

Zaključek:
Po zapletih pri sestavi ekipe in odpovedjo igralk, se je cilj znatno znižal. Na tekmovanje smo odšli s
tremi igralkami in teoretično smo potrebovali eno zmago v skupinskem delu, ki smo jo dosegli že prvi
dan tekmovanja proti Luksemburgu.
Kljub »posebnemu« tretmaju iz strani Teniške zveze in varčevanju, na račun nas prisotnih na
tekmovanju, si v prihodnje vseeno želimo namestitev v uradnem hotelu, kjer so bile vse ostale
reprezentance, saj le-to povleče za sabo prevoz, prehranjevanje in ne-nazadnje tudi »kulturno«
spanje brez ščurkov in poplav v sobah.
Čeprav nismo bili najmočnejša ekipa na tekmovanju, smo dokazali, da nas ni za podcenjevati in da si
zaslužimo korekten odnos in pogoje.
Pomemben je tudi splošni vtis in dobro počutje igralk. Konec koncev je to skupina, takoj pod
svetovno skupino.
Za konec bi rada izpostavila izredno vzdušje v ekipi, ki je v veliki meri pripomoglo za doseženo zmago,
odlično igro in prispevek Andreje Klepač, ter dobro sodelovanje z Andrejem in strokovnostjo
Gašperja, ki si ga nedvomno želimo v ekipi tudi v prihodnje.
Pred nastopom naslednje leto, si želim, da bi nam uspelo izpeljati dve akciji oz. interne priprave s
širšim krogom reprezentantk, kjer bi začeli priključevati tudi mlajše igralke, na katere računamo v
prihodnjih letih.

Maribor, 8.3.2013

Tina Pisnik

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Vurnikova 2, Ljubljana

Leto 2013
(letno poročilo)

Pripravila: kapetana – koordinatorja
Aleš Šporn
Dominik Senica

Mengeš, 15. 10. 2013

Analiza programa mladih reprezentanc za leto 2013
A. AKTIVNOSTI
Tekmovanja, nastopi in priprave ter treningi:
Program mladih reprezentanc TZS za leto 2013 je bil izpeljan v celoti, razen treningov
taktike dvojic do 12 let za dečke in deklice, kar želiva izpeljati do konca letošnjega leta.
V letu 2013 smo izpeljali 20 reprezentančnih nastopov (WC, EEP, EPP, OFEM) v
kategorijah od 12 do 18 let za dečke in deklice. Izjema so Igre treh dežel, ki so bile
odpovedane s strani organizatorja.
Pred reprezentančnimi akcijami smo opravili še vsaj 2 dnevne reprezentančne priprave.
Poleg vseh zgoraj omenjenih aktivnosti, smo uspešno izvedli še 10 nastopov na
mednarodnih turnirjih (TE 14 in ITF).

Število dni treningov in priprav po kategorijah:
Do 12 let (dečki in deklice)

Skupaj dni priprav in treningov: 4 dni

Do 14 let (dečki in deklice)

Skupaj dni priprav in treningov: 4 dni

Do 15 let (dečki in deklice)

Skupaj dni priprav in treningov: 10 dni

V sodelovanju z OKS.
Do 16 let (fantje in dekleta)

Skupaj dni priprav in treningov: 4 dni

Do 18 let (fantje in dekleta)

Skupaj dni priprav in treningov: 2 dni

B. STANJE EKIP IN POSAMEZNIKOV OB KONCU SEZONE 2013
V letu 2013 so ekipe in posamezniki dosegli naslednje rezultate:
Do 12 let





Dečki
Deklice
Dečki
Deklice

WC-kvalif.
WC-kvalif.
EEP-kvalif.
EEP-kvalif.







Dečki
WC-kvalif.
Deklice
WC-kvalif.
Dečki
EEP-kvalif.
Deklice
EEP-kvalif.
Dečki
EPP (128):
- Matic Podlipnik
- Anže Arh
- dvojice
Deklice
EPP (128):
- Kristina Novak
- Lara Prosenjak
- dvojice

3. mesto v svoji skupini
4. mesto v svoji skupini
3. mesto v skupini
8. mesto v skupini

Do 14 let



8. mesto v skupini
7. mesto v skupini
8. mesto v skupini
3. mesto v skupini
3. kolo (med 32)
2. kolo
¼ finale
3. kolo (med 32)
1. kolo
1. kolo

Do 15 let
 Fantje

OFEM (64):
- Grega Kokalj
- Tino Kovačič
- dvojice
 Punce
OFEM (64):
- Hana Mraz
- Nika Kozar
- dvojice

1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo

Do 16 let
WC-kvalif.
WC-kvalif.
EEP-kvalif.
EEP-kvalif.
EEP-finalni del
Svetovno prvenstvo
EPP (128):
- Filip Jakob Zupančič
- Bor Schweiger Mužar
- dvojice
 Punce
EPP (128):
- Nina Potočnik
- Manca Pislak
- dvojice








Fantje
Punce
Fantje
Punce
Punce
Punce
Fantje

7. mesto v skupini
4. mesto v skupini
8. mesto v skupini
1. mesto v skupini
6. mesto v Evropi
7. mesto na svetu
1. kolo
1. kolo
1. kolo
3. mesto v Evropi
bolezen
1. kolo

Do 18 let
 Fantje
 Punce
 Fantje

EEP-kvalif.
EEP-kvalif.
EPP (64):
- Matic Špec
- Rok Križaj
- dvojice
 Punce
EPP (64):
- Maša Marc
- Eva Zagorac
- dvojice

6. mesto v skupini
4. mesto v skupini
2. kolo
bolezen
2. kolo
bolezen
bolezen
bolezen

Uvrstitve posameznikov na TE in ITF jakostni lestvici
Fantje in dekleta do 14 let (j.l. TE 14, stanje 15. 10. 2013)
Arh Anže
89.
Novak Kristina
Vehovec Jan
183.
Gal Anja
Podlipnik Matic
335.
Prosenjak Lara
Cmager Nick
355.
Radišič Nika

241.
242.
250.
314.

Fantje in dekleta do 16 let (j.l. TE 16, stanje 15. 10. 2013)
Goručan Amadej
267.
Potočnik Nina
Frank Jure
281.
Pislak Manca
Schweiger Mužar Bor
331.
Mraz Hana
Dovnik Zala

49.
134.
144.
342.

Fantje in dekelta do 18 let (j.l. ITF, stanje 14. 10. 2013)
Špec Matic
265.
Potočnik Nina
Tekavec Maks
630.
Pislak Manca
Sitar Rok
723.
Zagorac Eva
Mraz Hana
Šipek Natalija
Zidanšek Tamara

165.
189.
203.
235.
392.
451.

C. OCENA ZA LETO 2013
Rezultatsko izpostavljava ekipo deklet do 16 let, ki je na Summer Cupu dosegla 1.
mesto v svoji kvalifikacijski skupini, 6. mesto v Evropi ter 7. mesto na svetu. Ekipo so
sestavljale naslednje igralke: Nina Potočnik, Manca Pislak in Tamara Zidanšek.
Med posameznicami izpostavljava Nino Potočnik, ki ji je uspelo osvojiti medaljo
na EPP, kar je po najini oceni vrhunski rezultat.
Pri pregledu rezultatov celotne sezone, bi omenila zelo velik skok Mance Pislak in
Hane Mraz na lestvici ITF.

V letošnjem letu smo imeli pred nastopom na EPP zelo veliko smolo, saj je na
reprezentančnih pripravah zbolelo velika večina reprezentantov in tako se 4 od 8-ih
prijavljenih niso mogli udeležiti EPP.
V tem letu je bilo za mladinski tenis namenjenih 80.000 €, na podlagi katerih je bil
narejen in objavljen Program mladih reprezentanc TZS za 2013. Najino spremljanje
porabljenih sredstev kaže, da smo izpeljali program v omenjenih finančnih okvirjih.
Če želimo vzgajati in pravilno usmerjati najboljše slovenske igralce, je zaželjeno,
da se v letu 2014 izpelje program v povečanem obsegu, saj opažava rezultatsko luknjo
v kategoriji do 14 in 16 let.

D. POROČILO KONDICIJSKIH AKTIVNOSTI
☺ Aprila 2013 smo v sodelovanju z OKS izvedli testiranje kandidatov iz širšega spiska za
OFEM 2013.
☺ 12. 10. 2013 smo izvedli testiranje kondicijskih sposobnosti na Fakulteti za šport za
igralce in igralke letnik 1997 – 2003.
☺ Igralci in igralke letnik 1996 in starejši so imeli v letu 2013 možnost opravljanja
naslednjih meritev na Fakulteti za šport: - tenziometrija
- funkcionalna diagnostika
- psihološka testiranja

Teniška zveza Slovenije
Direktor TZS: Gregor Krušič
Datum: 17.10.2013
Za: Predsednika in člane strokovnega sveta TZS

ZADEVA: FINANČNI NAČRTI IN OBSEG FINANCIRANJA TZS

Spoštovani!

1. Finančni načrt in realizacija po postavkah DC, FC, mlade reprezentance v letu 2013:
Na seji UO TZS z dne 28.1.2013 je bil predstavljen in potrjen finančni plan za leto 2013. Del tega so
postavke DC, FC, mlade reprezentance, čigar ocene so bile izdelane na podlagi analiz stroškovnikov
preteklih gostovanj in organizacij dogodkov na domačih tleh ter pridobljenih ocen stroškov s strani DC
kapetana.
Rezultati za 2013:

DC

Plan 2013

Rezultat 17.10.13

90.000 €

89.680 €

30.000 €

23.795 €

FC
Mlade rep.
80.000 €

72.788 €

Poljska, Tivoli, najem
igrišč za regijske treninge
Eilat, Egipt
stanje porabe na današnji
dan

Poleg sanacije dolgov preteklih let, smo z veliko prizadevanja uspeli sanirati tudi prejšnje-letno
problematiko in dolgove. V l.2013 je so bile s strani TZS vse prejete fakture reprezentantov, trenerjev,
fizioterapevtov in ostalih, kakor tudi storitev (hoteli, avio karte, kombiji,…) plačane na valuto (30 dni). V
mesecu oktobru in novembru bo TZS po prejemu kapitala s strani ITF in MOL, poplačala še preostale
odprte fakture za organizacijo in izvedbo dogodka Davis Cup v Tivoliju.

2. Obseg financiranje s strani ministrstva in fundacije za šport v letu 2013 (DC, FC in mlade
reprezentance)
Skupna vrednost prejetih sredstev s strani MŠŠ in FŠ je bila 235.165,75€, kar je za 3% manj kot v
preteklem letu.
Sredstva MŠŠ za leto 2013:
- DC in FED prejeta sredstva 44.365 €
- Mlade reprezentance prejeta sredstva 10.553 €
Sredstva FŠ za leto 2013:
- DC in FED prejeta sredstva 61.726 €
- Mlade reprezentance prejeta sredstva 78.431,75 €
Zgornji podatki so bili s strani predsednika SS dr. Aleš Filipčič že posredovani. Iz prejete tabele je zgolj
potrebno dopolniti postavko v zvezi s financiranjem NPŠZ s strani MŠŠ v višini 41.040€ katero
sestavljajo:
- 35.140€ Delovanje NPŠZ
- 5.140€ Mednarodna dejavnost NPŠZ – članarine v evropski in svetovni zvezi
3. Finančni načrt za DC, FC je v osnovi izjemno težko napovedati. Za DC ni znano koliko tekem bo in od
tega koliko domačih, katere strošek je 100% večji od gostovanja. Enako je pri ženski reprezentanci, ki v
primeru zmage v kvalifikacijah v Budimpešti igra dalje, možno da še 2 srečanja. Po nekaj letih je
sprememba pri višini zneska financiranja mladih reprezentanc, katerim bo TZS v l.2014 namenila
10.000€ več denarja in bo tako na razpolago 90.000€.
Plan 2014
DC

opombe:

90.000 €

FC

Budimpešta, Mađarska
30.000 €

Mlade rep.

povišanje za 10.000€
90.000 €

Lep pozdrav!
Gregor Krušič
Teniška zveza Slovenije

Javne finance za TENIS

Delovanje NPŠZ
Programi članskih reprezentac
Programi mladinskih reprezentac
SKUPAJ

2013
2012
2011
2010
Ministrstvo
FŠO
Ministrstvo
FŠO
Ministrstvo
FŠO
Ministrstvo
FŠO
41.090,00 €
0,00 € 61.421,00 €
0,00 € 79.144,00 €
0,00 € 49.109,00 €
0,00 €
41.090,00 €
61.421,00 €
79.144,00 €
49.109,00 €
44.365,00 €
61.726,00 25.265,00 €
64.955,00 21.054,00 € 76.943,00 € 58.016,00 € 70.533,00 €
106.091,00 €
90.220,00 €
97.997,00 €
128.549,00 €
10.553,00 €
78.431,75
8.794,00 €
83.965,00
7.328,00 € 110.000,00 € 25.331,00 € 98.172,00 €
88.984,75 €
92.759,00 €
117.328,00 €
123.503,00 €
236.165,75 €
244.400,00 €
294.469,00 €
301.161,00 €

