2017 m. Lietuvos teniso sąjungos Nacionalinės treniruočių
programos kriterijai ir taisyklės:
1. U10 amžiaus grupės sportininkai, treneriai ir sporto klubai, siekiantys dalyvauti LTS
organizuojamosiose nacionalinės teniso treniruočių programos stovykloje, privalo
žinoti šias taisykles bei atitikti šiuos kriterijus:
1. LTS įsipareigoja kartą per kalendorius metus surengti atranką į nacionalinę U10 metų
treniruočių stovykos programą.
2. Atrankoje sportininkai privalo dalyvauti su treneriais arba iš sporto klubo lydinčiais
treneriais.
3. LTS užtikrina, kad nacionalinėje treniruočių programos atrankoje dalyvaus ir vertins
nemažiau kaip vienas Tennis Europe ar ITF specialistas.
4. Atrankos rezultatai nebus oficialiai viešinami ar skelbiami. Visi atrankos rezultatų
informacija galės peržiūrėti tik atrankoje dalyvavusių sportininkų treneriai.
5. U10 metų amžiaus grupės atrankoje gali dalyvauti visi sportininkai, kurie priklauso
sporto klubams bei turintys LTS sportininko licenzijas.
6. U10 metų amžiaus sportininkų treneriams rekomenduojama dalyvauti ne mažiau kaip
puse rengiamų treniruočių stovyklų, kuriose dalyvauja jų sportininkai arba į treniruočių
stovyklą sportininkas gali atvykti su kitu sporto klubo treneriu.
7. Apie rengiama atranką į nacionalinį treniruočių projektą LTS paskelbia ne vėliau kaip
4 svaitėms iki rengiamos atrankos.
2. U12 metų ir jaun. amžiaus grupės sportininkai, jų treneriai ir sporto klubai,
siekiantys dalyvauti LTS organizuojamosiose nacionalinės teniso treniruočių
programos stovykloje, privalo žinoti šias taisykles bei atitikti šiuos kriterijus:
1. U11 metų ir U12 metų amžiaus sportininkų treneriams rekomenduojama dalyvauti
ne mažiau kaip puse rengiamų treniruočių stovyklų, kuriose dalyvauja jų sportininkai
arba į treniruočių stovyklą sportininkas gali atvykti su kitu sporto klubo treneriu.
2. Stovyklas U12 metų ir U11metų amžiaus sportininkams planuoja ir treniruotes veda
paskirtas nacionalinių treniruočių koordinatorius.
3. U11 metų sportininkai privalo sužaisti ne mažiau kaip 5 Tennis Europe turnyrus per
metus (įskaitant ir Lietuvos vykstančias Tennis Europe turnyrus).
4. U12 metų sportininkai privalo sužaisti nuo 6 iki 9 Tennis Europe turnyrų per metus
(įskaitant ir Lietuvos vykstančias Tennis Europe turnyrus).
5. Paskirtas nacionalinis treniruočių koordinatorius sportininkams sudaro
rekomendacinio pobūdžio metinį varžybų kalendorių.
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6. Sportininkai, kurie nėra atrinkti, tačiau nori dalyvauti U12 metų Nacionaliniame
treniruočių projekte, gali registruotis LTS interneto svetainėje www.tennis.lt,
užpildydami specialia registracijos formą ir LTS trenerių tarybos sprendimu jie gali
būti pakviesti į treniruočių stovyklas. Į stovyklas pakviesti sportininkai gali dalyvauti
tik su savo treneriu arba iš sporto klubo lydinčiu treneriu.
7. Treneriai, kurie su savo sportininkais nedalyvauja Nacionalinės treniruočių programos
stovyklose, negali tapti ar būti LTS formuojamų Lietuvos rinktinių treneriais.
8. U12 metų tenisininkams LTS per metus vykdo ne mažiau kaip 8 nacionalinių
treniruočių stovyklų.
9. Stovyklose dalyvaujantys sportininkai ir jų treneriai savarankiškai dengia nakvynės,
transporto ir maitinimo išlaidas.
10. Už teniso treniruočių stovyklų informaciją bei jų paskelbimą ar pranešimą atsako
projekto koordinatorius. Stovyklų datos skelbiamos ne vėliau kaip 3 savaitės iki
stovyklos pradžios.

3. U14 metų amžiaus grupės tenisininkai, jų treneriai ir sporto klubai, siekiantys
dalyvauti LTS organizuojamosiose nacionalinės teniso treniruočių programos
stovykloje, privalo žinoti šias taisykles bei atitikti šiuos kriterijus:

1. Sportininkai į visas nacionalines treniruočių stovyklas privalo atvykti su savo treneriu
arba iš sporto klubo lydinčiu treneriu.
2. Sportininkai, dalyvaujantys U14 metų amžiaus grupės treniruočių stovyklose, per metus
privalo sužaisti ne mažiau kaip 13 Tennis Europe turnyrų (įskaitant ir Lietuvos
vykstančias Tennis Europe turnyrus).
3. Paskirtas Nacionalinis treniruočių koordinatorius sportininkams sudaro rekomendacinio
pobūdžio metinį varžybų kalendorių.
4. Sportininkai, kurie nėra atrinkti, tačiau nori dalyvauti U14 metų Nacionaliniame
treniruočių projekte, gali registruotis LTS interneto svetainėje www.tennis.lt,
užpildydami specialia registracijos formą ir LTS sprendimu jie gali būti pakviesti į
treniruočių stovyklas. Į stovyklas pakviesti sportininkai dalyvauti gali tik su savo
treneriu arba iš sporto klubo lydinčiu treneriu.
5. Treneriai, kurie su savo sportininkais nedalyvauja Nacionalinės treniruočių programos
stovyklose, negali tapti ar būti LTS formuojamų Lietuvos rinktinių treneriais.
6. U14 metų tenisininkams LTS per metus vykdo ne mažiau kaip 8 nacionalinių treniruočių
stovyklų.
7. Stovyklose dalyvaujantys sportininkai ir jų treneriai savarankiškai dengia nakvynės,
transporto ir maitinimo išlaidas.
8. Už teniso treniruočių stovyklų informaciją bei jų paskelbimą ar pranešimą atsako
projekto koordinatorius. Stovyklų datos skelbiamos ne vėliau kaip 3 savaitės iki
stovyklos pradžios.
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