
TTF/ITF 2006 Doğumlu Erkek - Kız Sporcular ve Antrenörleri  

Ulusal Gelişim Kampı – 2  
2006 doğumlu oyuncuların, uluslararası düzeyde yüksek rekabet seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olmak 

amacıyla, ITF destekli olarak Haziran ayında, birincisi düzenlenen Gelişim Kampının ikincisi 2-5 Eylül tarihleri 

arasında Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait olan Olimpiyat Tenis Kompleksi kortlarında 

düzenlenecektir.  

ITF Uzman Eğiticisi Hrvoje Zmajic yönetiminde düzenlenecek Gelişim Kampında, Federasyonumuz TOHM 

Direktörü ve Teknik Kurul Başkanı Nicolas Kelaidis ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim 

Görevlisi Birol Vural da görev alacaktır.   

 Gelişim Kampının konusu: 

Gelecekteki Üst Düzey Performans Oyuncuları (Üst Düzey Sporcular) için Etkili Antrenman 
o Oyuncuların gözlem ve değerlendirilmesi 
o Kort üzerinde etkili hareketlilik 
o Bütüncül yaklaşım 

 Kampın İşleyişi  

o Gelişim kampı 2 Eylül Salı günü sabahı 09.00 da Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait 
Olimpiyat Tenis Kompleksinde başlayacaktır. Çalışmaya katılacak tüm sporcu ve 
antrenörlerin 2 Eylül sabahı 09.00 da tesiste hazır bulunmaları gerekmektedir.   

o 2 Eylül Salı günü sabahı kampın açılışı ve sporculara kampın işleyişi ve kuralları hakkında 
bilgi verildikten sonra antrenörlere yönelik gelişim kampının ana konusuyla ilgili, 
sporcularda geliştirilmesi gerekli yönler ve yapılması gerekli çalışmaları içeren eğitimin 
verileceği toplantı yapılacaktır. Bu eğitimler kamp süresince sporcularla yapılacak 
antrenmanlar öncesi ve sonrasında da devam edecek, tüm antrenörlerin katılımları 
zorunludur.  

o Sporcular 2-5 Eylül tarihleri arasında kampın konularıyla ilgili olarak, sabah ve öğleden 
sonra,  kendi antrenörlerinin de etkin bir şekilde görev alacağı antrenman yapacaklardır.   

o Kamp çalışmaları 5 Eylül günü 16.00 da yapılacak kapanış ile sona erecek, katılım gösteren 

tüm sporcu ve antrenörlere katılım belgesi verilecektir.  

 Kampa Katılacak Sporcuların Belirlenmesi 

o Gelişim kampında 2006 doğumlu, en fazla 8 erkek ve 8 kız olmak üzere toplamda en fazla 16 sporcu 

yer alacak. Antrenörü olmadan hiçbir sporcunun katılımına izin verilmeyecektir.  

o Gelişim kampına katılmak isteyen sporcuların, antrenörleri ile birlikte katılım başvuru yapması 

gerekmektedir. Kampa katılacaklar, başvurular arasından, aşağıdaki öncelik kriterlerine göre 

belirlenecektir.    

 Haziran ayında İztik Tenis Kulübünde yapılan Birinci Gelişim Kampına katılan sporcular 

arasından bu kamp için başvuru yapanlar doğrudan kabul edilecek, 

 16 kişilik kontenjanda yer kalması durumunda, kalan yer sayısına göre 19 Ağustos ile 

başlayan haftanın Tennis Europe Klasman sıralamasında ilk 1000 de yer alan 2006 doğumlu 

kız ve erkek sporcular, klasman  en yüksek olanlar kabul edilecek,  

 16 kişilik kontenjanda yer kalması durumunda, 19 Ağustos ile başlayan haftanın Ulusal 

klasman sıralamasında yer alan 2006 doğumlular arasından klasmanı en yüksek sporcular, 

kalan yer sayısına göre listeye dâhil edilecektir.  

 Kampa Sporcusu Olmayan Antrenörlerde katılabilecek 

o Kampta sporcusu olmayan antrenörlerden katılım başvuru yapanlar kabul edilecektir.   

 Katılım için Başvuru Yapılması 

Son başvuru tarihi 16 Ağustos günü sonuna kadar olup, başvurular performans@ttf.org.tr adresine eposta 

yolu ile yapılacaktır.  

mailto:performans@ttf.org.tr

