PATVIRTINTA
Lietuvos teniso sąjungos prezidento
2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu
LIETUVOS TENISO SĄJUNGOS SPORTO TRENERIŲ KVALIFIKACIJOS KATEGORIJŲ SUTEIKIMO
NUOSTATAI

1. BENDROJI DALIS
1.1. Šių nuostatų tikslas – nustatyti Lietuvos teniso sąjungos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijas
ir reikalavimus, kategorijų suteikimo tvarką.
1.2. Nuostatai taikomi Lietuvos teniso sąjungos klubams, mokykloms, akademijoms ir
kitoms viešoms sporto organizacijoms.
1.3. Lietuvos teniso sąjungos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatus, jų pakeitimus
bei papildymus tvirtina Lietuvos teniso sąjunga.

2. KVALIFIKACIJOS KATEGORIJOS IR JŲ SUTEIKIMO TVARKA
2.1. Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija ir vardas.
Ši kategorija suteikiama vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie
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2.2. A kategorijos treneriai.
2.2.1. Turi turėti bent vieną iš reikalaujamų dokumentų:
2.2.1.1. aukštojo mokslo, kūno kultūros ir sporto krypties, baigimo diplomą;
2.2.1.2. KKSD išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą;
2.2.1.3. KKSD išduotą teniso trenerio veiklos leidimą.
2.2.2. Trenerio darbo stažas yra ne mažesnis kaip 8 (aštuoneri) metai.
2.2.3. Parengė TE (Tennis Europe) 1-100 vietos, ITF (Tarptautinės teniso federacijos) 1400 vietos, ATP (vyrų profesionalų teniso) ir WTA (moterų profesionalų teniso) 1-600 vietos reitingo
sportininką.
2.2.4. Kategorija suteikiama 6 (šešeriems) metams.
2.2.5. Šios kategorijos treneris turi pateikti įrodantį dokumentą, kad treneris dirba ne mažiau kaip 1 (vienerius)
metus su sportininku.
2.2.6. Rekomenduojamas A kategorijos trenerio pamokos įkainis (1 val.) – 20 eurų.
2.3. B kategorijos treneriai.
2.3.1. Turi turėti bent vieną iš reikalaujamų dokumentų:
2.3.1.1. aukštojo mokslo, kūno kultūros ir sporto krypties, baigimo diplomą;
2.3.1.2. KKSD išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą;
2.3.1.3. KKSD išduotą teniso trenerio veiklos leidimą.
2.3.2. Trenerio darbo stažas yra ne mažesnis kaip 4 (keturi) metai;
2.3.3.
Parengė LRČ (Lietuvos Respublikos čempionatų) nuo 14 m. ir jaun. vienetų varžybų
14 vietos laimėtoją, TE (Tennis Europe) 1-200 vietos, ITF (Tarptautinės teniso federacijos) 1-600
vietos reitingo sportininką.
2.3.4. Kategorija suteikiama 4 (keturiems) metams.
2.3.5. Šios kategorijos treneris turi pateikti įrodantį dokumentą, kad treneris dirba ne mažiau kaip 1 (vienerius)
metus su sportininku.
2.3.6. Rekomenduojamas B kategorijos trenerio paslaugos įkainis (1 val.) – 20 eurų.
2.4. C kategorijos treneriai.
2.4.1. Turi turėti bent vieną iš reikalaujamų dokumentų:
2.4.1.1. aukštojo mokslo, kūno kultūros ir sporto krypties, baigimo diplomą;
2.4.1.2. KKSD išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą;
2.4.1.3. KKSD išduotą teniso trenerio veiklos leidimą.

2.4.2. Trenerio darbo stažas nuo 1 (vienerių) iki 4 (ketverių) metų.
2.4.3. Pateikė sportininkų vardinius sąrašus, ne mažiau kaip 2 sportininkus, kuriuos
treneris treniruoja.
2.4.4. Rekomenduojamas C kategorijos trenerio pamokos įkainis (1 val.) – 15 eurų.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Trenerių kvalifikacinės kategorijos peržiūrimos kas 6 (šešeri) mėnesiai.
3.2. 2011 metų sporto trenerių kvalifikacijos kategorijos nustatytos remiantis 2007-2011
metų sportiniais rezultatais.
3.3. Dokumentas, įrodantis 1 (vienerių) metų trenerio darbo stažą su sportininku, yra:
3.3.1. Lietuvos teniso sąjungos pateikta forma, užpildyta ir pasirašyta sportininko
bei jo tėvų;
3.3.2. dokumentas bus galiojantis, jei bus pateiktas iš sporto mokyklų, kurios yra biudžetinės įstaigos.
3.3.3. dokumentas bus galiojantis, jei bus pateiktas iš sporto klubų.

