
 

 

 

 

 

 

Teniška zveza Slovenije 
Trenerska organizacija  

 
                        
                                                               PRIZNANJA TENIŠKIM TRENERJEM  
 
Trenerska organizacija TZS podeljuje dve vrsti priznanj.  
 
1. PRIZNANJE ZA TEKMOVALNE DOSEŽKE – TENIŠKI TRENER LETA  
 
Priznanje za tekmovalne dosežke podeljuje Trenerska organizacija TZS svojim članom za izjemne dosežke slovenskih igralcev, 
igralk in ekip na tekmovalnem področju.  
 
Okvirni kriteriji so:  
1. dosežki igralcev-k ali ekip na ATP in WTA tekmovanjih  

2. dosežki igralcev-k ali ekip na ITF in ETA tekmovanjih  

3. dosežki igralcev-k ali ekip na tekmovanjih TZS.  
 
Predloge za priznanje za tekmovalne dosežke, lahko pošljejo:  
1. trenerji, ki so člani trenerske organizacije TZS  
2. teniški klubi, ki so člani TZS  
3. Teniška zveza Slovenije (uradni predstavniki komisij, odborov TZS)  
4. člani IO Trenerske organizacije TZS (izvršni odbor).  
 
Predloge je potrebno poslati do datuma, ki ga določi izvršni odbor Trenerske organizacije TZS in morajo vsebovati  
1. ime in priimek trenerja  
2. obrazložitev za imenovanje.  
 
Prispele predloge obravnava  tričlanska komisija, ki jo imenuje izvršni odbor trenerske organizacije TZS. Komisija pripravi 
glasovalni listič s predlogi kandidatov. Naloga komisije je, da izmed prispelih predlogov izbere pet kandidatov.  
 
V času trenerske konference imajo prisotni člani Trenerske organizacije TZS možnost neposrednega glasovanja. Vsak član lahko 
odda le en glas. Priznanje za tekmovalne dosežke bo podeljeno trenerju oziroma  trenerki, ki bo zbral-a največje število glasov. 
Če imata dva ali več kandidatov enako število glasov, potem priznanje sprejmejo vsi kandidati z največ zbranimi glasovi.  
 
Podelitev priznanj bo opravljena v sklopu podelitve TZS. 
  
Trenerska organizacija TZS lahko podeli tudi:  
 
2. PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA TENIŠKEM PODROČJU  
 
Priznanje za življenjsko delo na teniškem področju, se podeljuje za dosežke na tekmovalnem, promocijskem, organizacijskem 
ali strokovnem področju. Priznanje se podeljuje vsem teniškim trenerjem. Članstvo v trenerski organizaciji TZS ni pogoj.  
 
Izbor in obrazložitev trenerja za priznanje za življenjsko delo opravi IO Trenerske organizacije TZS.  
 
                                                 
                                                                                                               Dr. Aleš Filipčič, predsednik  
                                                                                                      Predsednik Trenerska organizacija TZS  
Otočec 16.11.2013  
 


