Ljubljana, 20. 1. 2014

Pot do elitne svetovne skupine v Davisovem pokalu
Vabilo na ogled tekem Davisovega pokala!
Spoštovani!
V želji, da bi v prihodnje poleg klubskih aktivnosti za Vas in Vaše otroke organizirali tudi
dodatne družabne športne aktivnosti, kjer bi si otroci, trenerji in starši v sproščenem vzdušju skupaj
ogledali vrhunske športne dogodke nas veseli, da so na Teniški zvezi Slovenije pričeli s projektom
povezovanja in organiziranja vzporednih aktivnosti ter omogočanja brezplačnih prevozov za ogled
tekem Davis Cup-a, Fed Cup-a in ATP Challenger turnirja.
Na Teniški zvezi bodo zato v prihodnje posvetili svojo pozornost tudi projektu, ki so ga
poimenovali »Teniška družina«.
Poleg oglaševanja in promocijskih aktivnosti, ki bodo potekale z namenom predstavitve tenisa
vsem, ki se s tenisom še niso aktivno spoznali, bodo na Teniški zvezi Slovenije ob ključnih teniških
dogodkih za otroke, starše, trenerje, rekreativne igralce in ostale ljubitelje ter podpornike tenisa
organizirali dodatne aktivnosti in strokovna predavanja, na katerih bo poskrbljeno tudi za druženje in
vzpostavljanje pogovorov o pomembnih športnih temah, ki bodo vodene preko strokovnjakov in
moderatorjev.
Na te ključne teniške dogodke in organizirane vzporedne aktivnosti pa bodo vedno vabljeni tudi
bivši funkcionarji Teniške zveze, reprezentanti, trenerji, kapetani, strokovni sodelavci in člani ter njihovi
starši ter ostali prijatelji tenisa.
Eden izmed pomembnih ciljev projekta je tudi, da si otroci skupaj s trenerji poleg prijetnega
druženja in navijanja za naše profesionalne igralce ogledajo vrhunske teniške dvoboje, izkušnjo pa
morda izkoristijo tudi kot nadgradnjo rednih obstoječih treningov.
Naj Davis Cup in Fed Cup srečanja ter ATP Challenger turnir v prihodnje postanejo tudi tisti
pomembni športni dogodki, kjer se slovenski teniški svet s svojimi igralci, sodelavci in ostalimi prijatelji
tenisa srečuje, povezuje in razvija!
S spodaj navedenimi aktivnostmi Teniška zveza Slovenije pričenja s projektom povezovanja in
druženja že na bližnjem Davis Cup srečanju med Slovenijo in Portugalsko, ki bo potekalo od petka 31.
1. 2014 do nedelje 2. 2. 2014 v dvorani Teniškega kluba Kranj.

Program vzorednih aktivnosti na Davis Cup srečanju:
1. V soboto 1. 2.2014 in nedeljo 2. 2. 2014 bo za ogled tekem Davisovega pokala v Kranju
organiziran brezplačni povratni avtobusni prevoz iz Murske Sobote, Krškega in Kopra z
vmesnimi postajami.
2. Na dogodku bo uro pred začetkom tekem organiziran mini tenis turnir v dvojicah, namenjen
vsem otrokom, ki si bodo zaželeli vihteti lopar.
3. Za trenerje, starše in ostale ljubitelje tenisa pa bosta uro pred začetkom tekem organizirana
interaktivna predavanja z naslednjimi gosti:
- V soboto 1. 2. 2014 ga. Bojana Kavčič, mama našega Blaža Kavčiča in športni psiholog
Dr. Matej Tušak vodila pogovor o odnosu med starši, trenerji in otroci.
- V nedeljo 2. 2. 20114 pa bosta predsednik Strokovnega sveta in Trenerske organizacije
TZS, Dr. Aleš Filipčič in aktualni najboljši teniški trener TZS ter trener Grega Žemlje,
gospod Žiga Janškovec, vodila pogovor o življenju in treniranju profesionalnega igralca
tenisa.
Vljudno Vas prosim, da mi najkasneje do torka 28. januarja sporočite udeležbo in število
oseb za avtobusni prevoz ter Vašo udeležbo na strokovnih predavanjih in udeležbo Vašega
otroka na mini tenis turnirju v dvojicah. Partner za dvojice ni obvezen.
Za vsa dodatna vprašanja sem dosegljiv na vsem Vam znani telefonski številki.
S športnimi pozdravi!

