Warszawa, 26 października 2018 r.

Szanowni Państwo,
„Wszyscy szkoleniowcy pracujący w licencjonowanym klubie PZT mają licencję LTT”. Akcję pod takim
hasłem będzie prowadził i promował Polski Związek Tenisowy od 1 stycznia 2019.
Oznacza to, że wszyscy animatorzy, instruktorzy i trenerzy zatrudnieni lub współpracujący
z licencjonowanym klubem tzn. oficjalnie zgłoszeni przez klub, znajdujący się na stronie internetowej
klubu oraz tablicy informacyjnej w klubie, niezależnie od tego jaki rodzaj nauczania prowadzą - trenują
zawodników, uczą dzieci w szkółkach, prowadza naukę gry w tenisa amatorów, będą musieli przystąpić
do programu Licencjonowani Trenerzy Tenisa (LTT).
Jest to element długofalowej strategii porządkowania rynku trenerskiego w Polsce, do czego
zobowiązaliśmy się wobec Międzynarodowej Federacji Tenisowej, otrzymując w styczniu tzw. Silver
Recognition ITF (uznawanie polskich uprawnień na świecie) oraz MSiT się w ramach Kodeksu Dobrych
Praktyk. Odpowiednią uchwałę w tej kwestii podjął Zarząd PZT w dniu 17 listopada 2017 (Rozdział III pkt
3 i 4 Regulaminu Licencjonowania Klubów PZT).
Zdajemy sobie sprawę z rozbieżnych opinii środowiska w tej sprawie, z jednej strony słyszymy głosy
o bałaganie, o niewykształconych, nieumiejących grać w tenisa instruktorach, z drugiej – o fiskalizmie ze
strony PZT. Pragniemy Państwa zapewnić, że dodatkowe środki finansowe uzyskane w ten sposób zostaną
w pełni wykorzystane na doskonalenie systemu kształcenia i doskonalenia trenerów (organizacja
konferencji, warsztatów, kontrola kursów szkoleniowych), na zwiększenie dostępności do materiałów
szkoleniowych na odpowiednim poziomie, staże szkoleniowe w renomowanych ośrodkach, promocję
najlepszych organizatorów kursów oraz trenerów, uzyskanie Gold Recognition ITF.
W ramach Systemu Klasyfikacji Klubów, który będzie obowiązywał od 2019 roku punkty będą
przyznawane także za licencjonowanych trenerów.
Mamy nadzieję, ze zachęcicie Państwo swoich szkoleniowców do przystąpienia do programu LTT.
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