19. TRENERSKA KONFERENCA

OTOČEC, 15. - 16. november 2014

Sobota

15.11.2014

Nedelja

09.00–09.15

Aleš Filipčič
Uvodni nagovor in predstavitev programa
Alvaro Margets
Private Academies in Spain: BTT
Alvaro Margets
The coaches role
Alvaro Margets
Adapting to different surfaces
Alvaro Margets
Practice session with Juniors
Alvaro Margets
Practice session with Professionals
Marko Umberger
Otvoritev 19.trenerske konference teniških trenerjev

08.00–09.00

09.15–10.30
11.00–12.15
12.45–14.15
16.00–17.30
18.00-19.30
19.30–19.45
19.45 dalje

Družabni večer

1. OBVESTILO

16.11.2014

dr. Tatiana Grigoriyeva
Informacijska terapija - dialog s telesom
Vlado Žibrat
09.00–10.00
Razvoj začetnega udarca od teniškega vrtca do profesionalca.
Dr. Luka Milanović
10.30–12.00
TBA
Miljenko Vidović
12.15–13.15
Važnost razvoja funkcionalnih sposobnosti kod tenisača
Miki Kondič
13.15-14.15
Kinetične elastike; trenažni pripomoček prihodnosti
Pokrovitelj TZS
14.15-15.00
Athlete – uradna športna hrana TZS
Aleš Filipčič
15.00–15.15
Zaključek konference, razglasitev trenerja leta in izdaja potrdil
Trenerji se lahko najkasneje do 31.10.2014 prijavijo na spletni strani, zavihek Kontakt,
Prijava na trenersko konferenco ali licenčni seminar ali pa na spodnji povezavi:

Alvaro Margets je direktor Barcelona Total Tennis Academy (BTT) in koordinator za http://www.trenerska.org/TOTZS,,kontakt,prijava_na_trenersko_konferenco_ali_licencni_se
skupino igralcev, ki nastopajo na »Challenger« turnirjih. Pred tem je bil direktor min.htm
katalonske teniške zveze, odgovoren za nadzor dolgoročnega razvoja teniških igralcev. Bil
Prijava na trenersko konferenco roka za prijave znaša 40 EUR. Rok za plačilo je
je trener Fernanda Vicenteja (ATP, 34) in Gala Blanca (ATP, 50). Trenutno deluje z
7.11.2014. Račun boste prejeli po e-pošti. Za zamudnike, nečlane in tiste, ki nimajo
nadarjenimi prihajajočimi španskimi igralci.
plačane članarine Trenerske organizacije TZS za leto 2014 je kotizacija 80 EUR. V
kotizacijo je vključen tudi sobotni družabni večer. Udeležba na trenerski konferenci se
Glasovanje za trenerja leta 2014
prizna kot licenca za leto 2015. V času konference bomo preverjali prisotnost.
Na 18. trenerski konferenci bomo izbirali tudi trenerja leta 2014. Zato vse članice in člane
trenerske organizacije TZS prosimo, da do 31.10.2014 v pisarno TZS sporočijo svoje V hotelu Šport polni penzion v dvoposteljni sobi znaša 44 EUR, v enoposteljni sobi 59
predloge. Kandidati morajo biti člani trenerske organizacije. Upoštevajo se dosežki od EUR. Obroki, ki so vključeni v polni penzion so kosilo v soboto in zajtrk ter kosilo v
1.12.2013 do 31.10.2014. Glasovanje za trenerja leta 2014 bo potekalo v soboto, nedeljo.
15.11.2014 od 10. do 19.ure. Vsak član trenerske organizacije ima en glas.
Ljubljana, 1.10.2014
Dr. Aleš Filipčič, predsednik Trenerske organizacije TZS

