Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
11-12 Yaş Sporcu ve Antrenör Gelişim Kampı Duyurusu
11-12 Yaş Sporcular ve bu yaş kategorisiyle çalışan Antrenörlerin gelişimine yönelik
düzenlemeye başladığımız Bölgesel Gelişim Kamplarının ikincisi, 30 Nisan – 1 ve 2 Mayıs
tarihlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sporcu ve antrenörlerine yönelik, Malatya
Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü tesislerinde düzenlenecektir. 3 gün sürecek olan gelişim
kampında Federasyonumuz TOHM Direktörü ve Teknik Kurul Başkanı Nicolas Kelaidis ve
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Birol Vural görev alacaktır.
Detaylar aşağıda verilmiştir.












Gelişim Kampı 3 gün sürecek, çalışmalar kapsamında ilk 2 gün sabah 10.00-12.00 ve
öğleden sonra 14.00-16.00, 3cü gün ise 10.00-13.00 saatleri arasında olmak üzere 6
tenis antrenmanı yapılacaktır. Bu çalışmaların 3’ü 11 yaş sporcuları, geriye kalan
3’üde 12 yaş sporcularına yönelik yapılacak, hangi yaş grubu ile hangi saatler arasında
çalışma yapılacağı bilgisi kamp öncesinde ilan edilecektir.
Bölgesel Gelişim Kampına başvuracak sporcuların; ulusal klasmanda yer alan, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerin 11-12 yaş sporcusu ve de Antrenörüyle
birlikte katılacak olması gerekmektedir. Bu kurala uymayan sporcu başvuruları
kabul edilmeyecektir.
Çalışma yapılacak kort sayısının sınırlı olması nedeniyle, yukarıda verilen kurala uygun
sporcu başvuruları arasından en fazla 16 Erkek ve 16 Kız sporcu kabul edilecektir.
Gelişim Kampına Başvuru yapan sporcular arasından kabul edilecek olanların dağılımı
aşağıda verilmiştir.
o 11 yaş erkek ve kız sporcuların, ulusal klasmanda aldıkları yere göre kendi
arasında sıralanmaları sonucunda ilk 8 erkek ve ilk 8 kız sporcu,
o 12 yaş erkek ve kız sporcuların, ulusal klasmanda aldıkları yere göre kendi
arasında sıralanmaları sonucunda ilk 8 erkek ve ilk 8 kız sporcu.
Bölgesel Gelişim Kampına başvuracak Antrenörlerin ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde çalışıyor olması gerekli olup, Antrenör başvurusunda sayı sınırlaması
yoktur. Diğer bölgelerden Antrenör başvurusu kabul edilmeyecektir.
Gelişim Kampına başvurusu kabul edilen sporcu ve antrenörlerin yol, konaklama,
yemek vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.
Çalışmalar sonucunda sporculara katılım belgesi, antrenörlere ise seminer katılım
belgesi verilecektir.
Gelişim Kampı başvuruları 24 Nisan Çarşamba akşamına kadar kabul edilecek, daha
sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular performans@ttf.org.tr
eposta adresine yapılacaktır.

