TTF/ITF 2006 Doğumlu Erkek - Kız Sporcular ve Antrenörleri
Ulusal Gelişim Kampı
Federasyonumuz, 2006 doğumlu oyuncuların, uluslararası düzeyde yüksek rekabet seviyelerine
ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla, 18-21 Haziran ve 2-6 Eylül tarihlerinde ITF destekli olarak iki adet
Gelişim Kampı düzenleyecektir.
18-21 Haziran tarihinde düzenlenecek olan birinci Gelişim Kampı, ITF Uzman Eğiticisi Hrvoje Zmajic
yönetiminde, İzmir İli İztik Tenis Kulübünde düzenlenecektir. Federasyonumuz TOHM Direktörü ve
Teknik Kurul Başkanı Nicolas Kelaidis ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi
Birol Vural da gelişim kampında görev alacaktır.


4 gün sürecek çalışmaların programı aşağıda verilmiştir.
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Günlük Detaylı çalışma programı:
o 09.30
Sporcular ısınma ve fitness
Antrenörler ile toplantı (sporcu antrenörlerinin katılımı zorunludur)
o 10:00-12:00 Tenis Antrenmanı (sporcu antrenörlerinin katılımı zorunludur)
o 12:00-15:00 Yemek – Dinlenme
o 15:00 – 17:00 Tenis Antrenmanı (sporcu antrenörlerinin katılımı zorunludur)
o 17:00 – 17:30 Fitness Antrenmanı
o 17:00
Antrenörlerle toplantı (sporcu antrenörlerinin katılımı zorunludur)
Gelişim kampında 2006 doğumlu, en fazla 8 erkek ve 8 kız olmak üzere toplamda en fazla 16
sporcu ve antrenörü yer alacak. Antrenörü olmadan hiçbir sporcunun katılımına izin
verilmeyecektir.
Gelişim kampına katılmak isteyen sporcuların, antrenörleri ile birlikte katılım başvuru yapması
gerekmektedir. Kampa katılacak sporcular, başvurular arasından, aşağıdaki öncelik kriterlerine
göre belirlenecektir.
o Gelişim kampının düzenlendiği kulüp tarafından bildirilecek 2006 doğumlu en fazla 2
sporcu doğrudan,
o Tennis Europe 22ci hafta Klasman sıralamasında ilk 1000 de yer alan 2006 doğumlu kız
ve erkek sporcular doğrudan,

o







Ulusal 22ci hafta klasman sıralamasında yer alan 2006 doğumlu sporcular arasından
klasmanı en yüksek olan sporcular, kalan yer sayısına göre listeye dâhil edilecektir.
Gelişim kampına sporcusu olmayan antrenörlerde katılabilecek olup, bunun için başvuru
yapmaları gerekecektir.
Gelişim kampına katılacak sporcular ve antrenörlerin kamp süresince öğlen yemekleri ücretsiz
olarak sağlanacak, diğer tüm yol, konaklama, yemek, içecek vb. masrafları kendileri tarafından
karşılanacaktır.
Çalışmalar sonucunda katılım gösteren sporcu ve antrenörlere katılım belgesi verilecektir.
Gelişim Kampına son başvuru tarihi 29 Mayıs günü sonuna kadar olup, başvurular
performans@ttf.org.tr adresine eposta yolu ile yapılacaktır.

