TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
3. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 4.12.2013 ob 19. uri
Prisotni: Tina Pisnik, Blaž Trupej, Darko Voglar, Gregor Sok, Srečo Završki, Rok Ferjan, Aleš Šporn,
Dominik Senica, Gregor Krušič, Marko Umberger.
Odsotna: Andrej Jeras in Zoran Krajnc.
DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika prejšnje seje
2. Predstavitev programov reprezentanc za letuo 2014
- Finančni načrt za leto 2014 (Krušič)priprava delovne verzije
- FC (Pisnik)
- DC (Trupej)
- Mlade reprezenatnce TZS (Senica, Šporn)
3. Razno.

Ad. 1
Strokovni svet TZS je po razpravi sprejel:
Sklep št. 10: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel zapisnik 2. seje Strokovnega sveta TZS.
Ad. 2
Gregor Krušič je predstavil budžete reprezentanc TZS v letu 2014. Pri tem je poudaril, da je
načrtovanje pri DC in FC zahtevno, saj je odvisno od nastopajočih igralcev-k, uspešnosti ekip ter
stroškov za organizacijo (gostovanje ali organizacija DC dvoboja doma). Budžeti za leto 2014 so
maksimalni in znašajo: za DC 135.000 EUR (za tri dvoboje), FC 30.000 EUR (en nastop), oziroma v
primeru napredovanja 60.000 EUR (dva nastopa) ter za mlade reprezentance 90.000 EUR.
Blaž Trupej je predstavil izhodišča za pripravo programa za 2014. Cilj je uvrstitev v play-off svetovne
skupine, ob pogoju, da bodo nastopli trije najboljši od štirih igralcev. Kapetan bo na prvi dvoboj
povabil vse najboljše igralce. Opozoril je, da je vse odvisno od sestave naše ekipe ter da ni razlogov
za pretiran optimizen pred prvim dvobojem proti Portugalski. Program je priloga zapisniku.
Tina Pisnik je na kratko predstavila program FC ekipe za leto 2014. Cilj je uvrstitev v play-off II.
Svetovne skupine, ki bo aprila 2014. Nastja Kolar je potrdila nastope v letu 2014. Tadeja Majerič v
letu 2014 ne bo nastopila. S Polono Hercog pogajanja o nastopu še potekajo. Trenutno potekajo tudi
pogajanja z drugimi igralkami. Mandat za pogajanja imata predsednik direktor TZS. Ekipa za FC mora
biti znana do 15.12.2013. Tina Pisnik, Gregor Krušič in Gregor Sok pripravijo predlog pravilnika o
nagrajevanju igralk za leto 2015 do naslednje seje SS TZS. Program je priloga zapisniku.
Dominik Senica in Aleš Šporn sta predstavila program mladih reprezentanc TZS. Gre za ustaljen
program, ki je bil pri starejših predvsem usmerjen k igralkam Potočnik, Pislak in Mraz. Pri igralcih in
igralka do 18 let je program narejen le z prvo polovico leta (koledar ITF). Za ostale kategorije je
program tekmovanj narejen za celotno leto. V letu 2014 načrtujemo 21 reprezentančnih akcij.

Program bo dokončan in objavljen 15.12.2013. V mesecu marcu 2014 bo narejena dopolnitev
programa. Program je priloga zapisniku.
V okviru te točke je potekala razprava o terminih mednarodnih tekmovanj pri nas. Gre predvsem za
tekmovanja ITF, ki potekajo v času evropskih prvenstev. V ta namen bo organiziran skupen sestanek
članov TRK in SS TZS.
Sklep št. 11: Strokovni svet TZS je sprejel budžete reprezentanc TZS v letu 2014.
Sklep št. 12: Strokovni svet TZS je sprejel program DC ekipe v letu 2014.
Sklep št. 11: Strokovni svet TZS je sprejel program FC ekipe v letu 2014.
Sklep št. 11: Strokovni svet TZS predlaga, da se člani TRK in SS TZS sestanejo na skupni seji še v
mesecu decembru 2013.
Ad. 2
Strokovni svet TZS predlaga, da se za naj igralko v letu 2014 imenuje Polono Hercog in naj igralca
Grega Žemljo.
Gregor Sok je predlagal oblikovanje skupne baze trenerskih poročil z evropskih in drugih tekmovanj,
ki bo dostopna trenerjen, ki sodelujejo s TZS. Aleš Šporn prilagodi obstoječi obrazec za poročila.
Dominik Senica ob pomoči Žige Hama zbere obstoječa poročila z evropskih tekmovanj. Aleš Filipčič
ustvari profil Google Drive, kjer bodo objavljena poročila. Profil urejeta kapetana.
Seja je bila končana ob 21.45 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 05.12.2013

Blaž Trupej
kapetan DC reprezentance

PROGRAM REPREZENTANCE ZA DAVISOV
POKAL V LETU 2014

KAZALO:
1.
2.
3.
4.

AKTIVNOSTI (tekmovanja, priprave )
IZHODIŠČNO STANJE EKIPE IN POSAMEZNIKOV
CILJI (za ekipo in na splošno)
KRITERIJ IZBORA (v ekipo DC, za uvrstitev na spisek reprezentantov, za
podelitev WC)
5. IZVAJALCI (kapetan, pomočnik in ostali)
6. OSTALO

1. AKTIVNOSTI
Tekmovanja in nastopi:
- 1. kolo Davisovega pokala od 31. Januarja-2. Februarja 2014
- 2. kolo Davisovega pokala od 4-6. aprila 2014
- 3. kolo Davisovega pokala-kvalif. za svetovno skupino ali play-out 12-14.
septembra 2014

Priprave in treningi reprezentance:
- pred 1. kolom Davisovega pokala (5 dni)
- pred 2. kolom Davisovega pokala (5 dni)
- pred serijo slovenskih Futures turnirjev v mesecu maju ( 3 dni )
- pred portoroškim Challengerjem v začetku meseca julija ( 3 dni )
- priprave na predlog kapetana DC reprezentance
Opombe: izvedba priprav oziroma treningov se bo prilagajala glede na finančne
zmožnosti TZS ter glede na možnost prisotnosti reprezentantov v času predvidenih
priprav

2. IZHODIŠČNO STANJE EKIPE IN POSAMEZNIKOV
Reprezentanca za Davisov pokal se nahaja v I. Evro-afriški skupini, kamor po
kvaliteti naših najboljših tudi sodi. Jedro reprezentance sestavljajo relativno mladi
igralci Žemlja, Kavčič, Bedene in Rola. Najboljši štirje (Kavčič, Žemlja, Bedene,
Rola) imajo zagotovo kvaliteto za nastopanje v za en razred višji skupini. Za
ostale igralce( z izjemo Semrajca) pa je glede na trenutno stanje ta skupina za
stopnico previsoka. Ekipa ima v prihodnosti možnost za napredovanje v svetovno
skupino, vendar pa je to težko napovedovati, kdaj se bo to zgodilo. Ekipa je v
preteklih letih iz faze mladostne neizkušenosti, prešla v fazo, ko naj bi bili boljši
rezultati tudi realno dosegljivi. Pri igri dvojic je opazna tendenca napredka ter
doseganja boljših rezultatov.
Izhodiščno stanje posameznikov je slabše kot lani. Obstajajo pa objektivni razlogi
za takšno stanje(bolezen, poškodbe). Najboljši so v preteklem letu glavnino svojih
nastopov opravili na turnirjih serije ATP tour, kjer posegajo po solidnih
uvrstitvah. Nastopi na Challengerjih so v preteklem letu predstavljali manjšino
nastopov pri najboljših treh. Opazen pa je tudi trend manjšega števila osvojenih
turnirjev serije Challenger. Nastope na Grand Slamih si igralci priborijo že z
neposredno uvrstitvijo na temelju njihovega renkinga! Tudi na Grand Slamih
igralci dosegajo odmevne rezultate. Igralci, ki vztrajajo na poti teniškega
profesionalizma pa so začeli dosegati najvišje uvrstitve na turnirjih serije Futures.
Pri nekaterih igralcih je opazen trend stagniranja oziroma nazadovanja na lestvici
ATP. Igri dvojic reprezentanti ne posvečajo večjega zanimanja, tako da so
rezultati in uvrstitve na lestvici pri najboljših slabše kot med posamezniki!
Trend izboljšanja uvrstitev naših igralcev je tokrat negativen saj vsi štirje najboljši
z izjemo Role beležijo slabše uvrstitve kot v lanskem letu. Beležimo pa najboljšo
uvrstitev Žemlje(43.) na atp lestvici. Število osvojenih ATP točk pa je v
primerjavi z lanskim letom tudi sorazmerno slabšim uvrstitvam na lestvici Atp.
Stanje posameznikov na računalniški lestvici dne 02.12.2013:
95. atp
104. atp
121. atp
184. atp
301. atp
526. atp
itd…….

Bedene Aljaž
Kavčič Blaž
Žemlja Grega
Rola Blaž
Semrajc Janez
Razboršek Nik

3. CILJI:
-

Davisov Pokal: uvrstitev v play-off za svetovno skupino
Opombe: ob predpostavki, da nastopijo trije od štirih najboljših

- Splošni cilji:
- Da vsaj eden od reprezentantov leto 2014 konča med prvih 50 na l. atp
- Da vsaj eden od reprezentantov med letom 2014 doseže uvrstitev pod 50 na atp l.
- Da vsaj dva reprezentanta končata leto 2014 pod 100. mestom na ATP lestvici
- Da se ohrani število igralcev, ki so uvrščeni med dobitnike ATP točk
- Da se poveča število nastopov v glavnih turnirjih serije ATP tour ter Grand Slam
- Da se v igri dvojic preseže najboljša slovenska uvrstitev na l. atp med dvojicami

4. KRITERIJI IZBORA
- Za uvrstitev na spisek reprezentantov:
- mnenje kapetana
- uvrstitev na lestvici ATP in TZS
-Za uvrstitev v ekipo DC :
- mnenje kapetana
- uvrstitev na lestvici ATP in TZS
- Za podelitev povabil(WC) na Challengerju in Futures turnirjih v Sloveniji:
 mnenje kapetana
Opombe: Če bo časovno in finančno izvedljivo, se bo del vabil(WC) podeljeval na
osnovi kvalifikacijskih turnirjev

5. IZVAJALCI
- Kapetan: Blaž Trupej
- Pomočnik kapetana-trener:Žiga Janškovec
- Fizioterapevt: Miha Mihalič
- Psiholog: Matej Tušak
6. OSTALO
Obvezna tekmovanja:
- nastop za Davis Cup reprezentanco
- Državna prvenstva( po dogovoru z reprezentanti)
Delitev nagrade za nastope v okviru Davisovega Pokala:
- po pravilniku TZS
- po individualni pogodbi posameznika (če takšen sklep sprejme UO TZS)

Ljubljana 28.november 2013

Blaž Trupej

Tina Pisnik
kapetanka Fed Cup reprezentance

PROGRAM FED CUP REPREZENTANCE
V LETU 2014

1. AKTIVNOSTI

Tekmovanja:
- Round Robin Fed Cup 4. – 9. Februarja 2014
- Play off za II. svetovno skupino April 2014 (?)

Priprave reprezentance:
- pred Round Robin tekmovanjem (3 dni)

2. STANJE EKIPE IN POSAMEZNIC

Reprezentanca za Fed Cup se nahaja v I. Evro-afriški skupini. Ekipa ki nas bo zastopala
letos, po mojem mnenju vsekakor spada razred višje. Ekipo zastopajo sorazmerno mlade
igralke Hercog, Kolar, Klepač, Jakupovič, kar je zelo vzpodbudno za prihodnost
slovenskega ženskega tenisa.
Nedvomno je Hercog steber ekipe. Močna je naveza Hercog/Klepač. V zadnjem času pa
je viden dvig forme Kolar. Po informaciji ki sem jo dobila od Majerič, da se ne bo

udeležila nastopa, sem v reprezentanco poklicala Jakupovič, ki je proti koncu leta
dosegala vidnejše rezultate na ITF turnirjih.
Začetek tega leta rezultatsko ni bil vzpodbuden, z izjemo Majerič. Po uspešno sanirani
poškodbi Hercog, je formo do konca leta stopnjevala in končala leto med stoterico. Kolar
je po slabih dveh letih ponovno ujela ritem in rezultatsko napreduje. Klepač uspešno
sanira poškodbo zapestja in se z optimizmom vrača v teniško karavano. Tudi Jakupovič
se vzpenja in verjamem da ji bo ta izkušnja dala dodaten motiv v prihodnje.

Stanje posameznikov na računalniški lestvici dne 25.11.2013:

66. WTA

Hercog Polona

111. WTA

Majerič Tadeja

217. WTA

Rampre Petra

254. WTA

Kolar Nastja

263. WTA Zec Peškirič Maša
273. WTA

Jakupovič Dalila

itd…….

3. CILJI:

- Fed Cup vsaj kvalifikacije za II. Svetovno skupino

- Splošni cilji:
- Hercog v prvi polovici naslednjega leta ne brani točk in je lahko pričakovati dvig na
lestvici in da zaključi leto v top 50
- Če želi Majerič narediti preskok v top 100, bo morala slej ali prej narediti tudi vidnejši
rezultat na WTA turnirjih
- Za Kolar upam da je našla svoj fokus in konstanto in se bo v prihodnjem letu približala
kvalifikacijam za Grand Slam
- Da je vsaj ena reprezentantka top 50
- Da sta dve top 100

- Da se dvigne število igralk na WTA lestvici

4. KRITERIJI IZBOR

-Za uvrstitev v ekipo Fed Cup:
- mnenje kapetanke
- uvrstitev na lestvici WTA in TZS

5. Fed Cup ekipa

- Kapetanka: Tina Pisnik
- Pomočnik kapetana-trener: Andrej Kraševec
- Fizioterapevt: (?)

Maribor, 30 .november 2013

Tina Pisnik

2014 Program teniških reprezentanc TZS

PROGRAM TENIŠKIH REPREZENTANC TZS 2014
Kapetana koordinatorja in strokovni svet TZS so pripravili program mladih reprezentac TZS v letu 2014.
Vsebine programa:
-

prisotojnosti kapetanov in strokovnega sveta TZS ter organigram
program reprezentančnih nastopov in tekmovanj v letu 2014
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 2014 velja
od 1. januarja 2014 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 2014
Fantje in dekleta do 12 let
- WC kvalifikacije (od 24. 1. do 26. 1. 2014)
- WC finalni del (od 7. 2. do 9. 2. 2014)
- TE 12 – G3, Umag, Cro (od 31. 3. do 6. 4. 2014) 3 dni prej priprave
- EEP kvalifikacije (od 24. 7. do 27. 7. 2014)
- EEP finalni del (od 7. 8. do 10. 8. 2014)
Fantje in dekleta do 14 let
- WC kvalifikacije (od 31. 1. do 2. 2. 2014)
- WC finalni del (od 14. 2. do 16. 2. 2014)
- TE 14 – G1,ST. Genevieve, Fra (od 3. 3. do 9. 3. 2014)
- TE 14 – G2,Košice, Svk (od 10. 3. do 16. 3. 2014)
- TE 14 – G3,Vinkovci, Cro (od 7. 4. do 13. 4. 2014) - Letnik 2001in ml.
- TE 14 – G2,Trnava, Svk (od 21. 4. do 27. 4. 2014)
- TE 14 – G1,TBA, Ita (od 28. 4. do 4. 5. 2014)
- EEP kvalifikacije (od 29. 6. do 1. 7. 2014)
- EEP finalni del (od 4. 7. do 6. 7. 2014)
- EPP (od 21. 7. do 27. 7. 2014)
- TE 14 – masters (od 3. 10. do 5. 10. 2014)
Fantje in dekleta do 15 let (letnik 1999 in ml.)
- Igre treh dežel (september 2014)
Fantje in dekleta do 16 let
- WC kvalifikacije (od 31. 1. do 2. 2. 2014)
- WC finalni del (od 14. 2. do 16. 2. 2014)
- EPP (od 21. 7. do 27. 7. 2014)
- EEP kvalifikacije (od 30. 7. do 1. 8. 2014)
- EEP finalni del (od 4. 8. do 6. 8. 2014)
- TE 16 – masters (od 3. 10. do 5. 10. 2014)
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Fantje in dekleta do 18 let
- ITF 18 – G2, Bratislava, Svk (od 6. 1. do 13. 1. 2014)
- ITF 18 – G1, Prerov, Cze (od 13. 1. do 19. 1. 2014)
- ITF 18 – G2 , Istresl, Fra (od 14. 4. do 20. 4. 2014) – vezana turnirja, stroške med turnirjema krijejo sami
- ITF 18 – G1, Beaulieu Sur Mer, Fra (od 21. 4. do 27. 4. 2014) – vezana turnirja, stroške med turnirjema krijejo sami
- ITF 18 – G4, Budimpešta, Hun (od 20. 5. do 25. 5. 2014), Letnik 1997 in ml.
- ITF 18 – GS,Roland Garros, Fra (od 2. 6. do 8. 6. 2014)
- ITF 18 – GS,Wimbledon, Gbr (od 30. 6. do 6. 7. 2014)
- EPP (od 21. 7. do 27. 7. 2014)
- EEP kvalifikacije (od 30. 7. do 1. 8. 2014)
- EEP finalni del (od 4. 8. do 6. 8. 2014)
- 2. PMOI - Nanjing (od 17. 8. do 28. 8. 2014) – prisostvovati od 12. 8. do 30. 8. 2014
- ITF 18 – GS,US Open, Zda (od 1. 9. do 7. 9. 2014)

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 14 let (najmanj 4 dni)
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

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

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.
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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.
8
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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 18 let
Vrsta meritev: teniška motorika in antropometrija
Kraj: Ljubljana, Fakulteta za šport
Datum: sobota, 11. 10. 2014
Udeleženci: igralci-ke, ki jih določita kapetana mladih reprezentanc
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Igralci in igralke 19 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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