
 
 

 

 

 

 

 
Predstavitev predavateljev 

 
Hrvoje Zmajić (HRV) 
 
Od obdobju 2003-2017  je bil Hrvoje vodja ITF/Tennis Europe programa za razvoj, kjer je pomagal 
nacionalnim zvezam pri razvoju tenisa. Njegovo delo je bilo osredotočeno na dolgoročni razvoj 
obetavnih mladih igralcev in program izobraževanja trenerjev v manj razvitih teniških državah. 
Sodeloval je z igralci kot so Jelena Ostapenko,Grigor Dimitrov, Irina Shimanovich, Ricardas Berankis, 
Damir Dzumhur in mnogimi drugi, ki so igrali za Davis Cup in Fed Cup ekipe. Pred delom za ITF/TE je 
treniral perspektivne hrvaške mladince, deloval kot nacionalni trener za Hrvaško teniško zvezo in bil 
spremljevalni trener mednarodnih ITF ekip. Kot predavatelj je sodeloval na svetovnih ITF, Tennis 
Europe in več kot 40 nacionalnih konferencah. Trenutno deluje kot samostojni mednarodni 
svetovalec igralcem in trenerjem.     
 

Predavanje sobota 26.11.2022 Forhend za bodoče prvake  
 

Po servisu je forhend eden izmed najbolj dominantnih udarcev v modernem tenisu. V želji po 
optimalni učinkovitosti tehnike igralčevega forhenda je potrebo le to uskladiti s stilom igre igralca. 
V predavanju bodo predstavljene različni stili forhenda in kako to vpliva na igro. V drugem delu 
predavanja bodo prikazane vaje, ki igralcu omogočajo iskanje in razvoj optimalnega forhend stila. 
 
Predavanje sobota   26.11.2022  Najboljši igralci so najboljši reternerji 
 

V povprečju se skoraj 70 odstotkov točk konča znotraj prvih štirih udarcev. Na zadnjem turnirju US 
Open so zmagovalci tako v moški kot v ženski kategoriji prevladovali v dobljenih  kratkih točkah v 
več kot 80 odstotkih vseh odigranih kratkih točk. Poleg učinkovitega servisa so najboljši igralci bili 
tudi najboljši pri vračanju servisa. V predavanju bodo predstavljeni ključni elementi razvoja 
uspešnega reterna že  v nižjih starostnih kategorijah.  
 
 

Angel Ivan Fernandez Garcia (SPA) 
 
Trenutno deluje kot  izredni profesor na Univerzi v Zaragozi (Fakulteta za zdravje in šport) in je član 
pedagoškega in raziskovalnega osebja Andaluzijske teniške zveze. Ima 18 letne izkušnje kot teniški 
trener , v zadnjih 8 letih pa v teniškem klubu Real Zaragoza upravlja vlogo glavnega trenerja. Po 
izobrazbi je  magisterij iz raziskovanja na področju znanosti o športu. S svojimi strokovnimi  
izkušnjami od leta 2015 vodi tečaje usposabljanja za teniške trenerje Španske teniške zveze v okviru 
Andaluzijska teniška zveza. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
Predavanje sobota   26.11.2022  Kako razvijati taktične namere in sprejemanje odločitev 
 
Predstavitev bo osredotočena na to, kako uporabiti različne spremenljivke znotraj vaj za izboljšanje 
kakovosti zasnove vaj z namenom izboljšanja taktičnega načela "kako si ustvariti prednosti v točki". 
Delali bomo na taktičnih namenih povezanih s tem posebnim načelom kako odvzeti čas nasprotniku, 
premakniti nasprotnika iz območja udobja, spremeniti ritem, uporabiti lastno orožje in izkoristiti 
nasprotnikove slabosti skozi izhodiščno igralno situacijo in tudi v fazi odločanja. 
Predstavitev bo razdeljena na dva dela. V prvem bodo igralci izvajali nadzorovane vaje, katerih 
namen je predvsem povečati pogostost tehnično-taktičnih nalog, ki so povezana z osnovnim 
principom. V drugem delu se bodo igralci osredotočili predvsem na sprejemanje odločitev s pomočjo 
vaj s točkovanjem, v katerih bo trener že od začetka ustvaril posebne situacije (taktična prednost ali 
slabost) s spreminjanjem spremenljivk, kot so ciljna območja, velikost igrišča, predpisi ali sistem 
točkovanja. 

 
Robert Brkljać 
 
Radio je kao glavni trener, voditelj sportskih programa i surađivao kao savjetnik u više klubova , 

TK Požega, TK Iteam - Zagreb, TK Lorosa, TK Dalmacijacement Solin, TK Šubičevac – Šibenik, 

TK Split. 

Osnivač Teniskog kluba Neo, Hrvatska, posebno posvećen razvoju i prakticiranju inspirativnog stila 

i metodike podučavanja uzrasta 4-10 godina. 

Trenutno radi na mjestu glavnog trenera i voditelja sportskih programa TK Požega. 

Radio je sa više natjecatelja nacionalne i međunarodne razine: Ana Savić (WTA 222), Daniela 

Vuković (SUI –national champion, WTA 988), Julia Hickl (GER), Dino Grošić (U18 national team 

champion), Roko Savin (U14 national champion), Inbar Cohen (ISR, national team) i ostali. 

Od 2014.godine radi kao pomoćnik izbornika U16 i U18, vodi nacionalne timove na pripremne 

kampove i natjecanja iz razvojnog programa HTS U12, U14, U16. 

 
Ico Humić 
 
Kot ustanovitelj in lastnik Ico Humić ITA (International tennis academy) deluje v Zagrebu in Poreču. 
V preteklosti je delal kot glavni trener akademije v Bosni in Hercegovini in tam treniral z Marinom 
Čiličem in Dijano Stojić ter kot glavni trener MTA tenis akademije v Kijevu (Ukrajina). Kot zunanji 
sodelavec predava na  Kineziološki fakulteti v Zagrebu s področja metodike teniškega treninga. Kot 
trener je s svojimi igralci dosegel številne mednarodne uspehe v mladinski kategoriji: Matea Mezak 
(ITF 2. mesto), Main Čilić ( TE 2. mesto), Daria Snigur (zmagovalka  Wimbledona), Goran Vujaklija, 
Marta Kostyuk (zmagovalka AO), Dino Marcan (zmagovalec  Roland) Garrosa v dvojicah). Njegovi 
igralci pa so dosegali rezultate tudi na profesionalnem nivoju: Silvija Talaja (WTA 18. mesto), Nika 
Ožegović (WTA, 140 mesto), Tereza Mrdeža (WTA, 150 mesto), Maria Abramović (WTA, 180 mesto) 
in mnogi drugi. Predava na domačih in mednarodnih seminarjih in konferencah 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
Kamin Blaž 
 
Blaž je fizioterapevt s specialnimi znanji na področju manualne terapije ter inštrumentalne 
fizioterapije . Deluje v zasebni kliniki v Grosuplju. V preteklosti je sodeloval z odbojkarskim klubom 
Calcit Kamnik, rokometnim klubom Krim ter tenisačem Aljažem Bedenetom in drugimi 
profesionalnimi športniki s področja tenisa, nogometa, košarke in drugih športov.  
 
Predavanje sobota 26.11.2019  Vloga fizioterapevta skozi obdobje Grand Slamov 
 
V predavanju nam bo predstavil svoje dolgoletne izkušnje pri spremljanju Aljaža Bedeneta na teniški 
turneji in vloga fizioterapije pri preprečevanju poškodb, pripravi na tekmovanje in regeneraciji. 

 
 
Carl Maes 
 
Carl je eden izmed najbolj izkušenih in spoštovanih trenerjev profesionalnih teniških igralk. Po 
izobrazbi je magister kineziologije. Leta 1992 se je pridružil Belgijski teniški zvezi. V mladinski 
kategoriji je sodeloval z ATP igralcema kot sta  Xavier Malisse   ( naj. ATP 19.) in Kristof Vliegen  (naj. 
ATP 30). Najbolj prepoznan pa je po svojem delu z Kim Clijsters (naj. WTA 1 posamezno in dvojice) 
od njenega 12 leta dalje in več kot 10 let skozi njeno celotno kariero. Kot belgijski Fed Cup kapetan 
je z ekipo leta 2006 igral finale. Za osem let je zapustil Belgijo in prevzel vlogo vodilnega v LTA za 
ženski tenis, kjer je bil zadolžen za nadzor  razvoja britanskega  mladinskega in članskega ženskega 
tenisa. V tem obdobju sta naredili preboj Heather Watson ( naj. WTA 38) in Laura Robson (naj WTA 
27). Po povratku domov leta 2009 je bil svetovalec nekaterim nacionalnim zvezam tako strateško 
kot tudi trenersko igralcem, v pomoč trenerjem in bil del ekipe za usposabljanja trenerjev. Trenutno 
deluje kot direktor mednarodne Kim Clijsters teniške akademije, kjer je razvil svetovno  edinstveno 
opazovalno tehnologijo imenovano Hawk Eye. Elise Mertens ( naj. WTA 15), Sorana Cirstea ( naj. 
WTA  24 ), Ana Konjuh ( naj. WTA  20 ), Svetla Kuznetsova ( naj. WTA  2 ), Yanina Wickmayer ( naj. 
WTA    12), Kirsten Flipkens (naj. WTA  13), Kimmer Coppejans (naj. ATP 97  ) in tudi občasno  Kei 
Nishikori ( naj. ATP 4) so samo nekatere igralke in igralci, ki redno sodelujejo in trenirajo v akademiji. 
Carl Maes je tudi TV komentator, avtor številnih mednarodnih člankov in predavatelj na mnogih 
Tennis Europe, ITF in PTR konferencah.  
 
Predavanje nedelja 27.11.2019  TBA. 

 

 
 
 

 


