Koncepcja działania U16-18:
"Transition to Pro"

I. Podstawowe założenia wsparcia szkoleniowego i finansowego PZT w grupie U16 i U18. Główny zamysł pomoc w przejściu z tenisa młodzieżowego do zawodowego perspektywicznym zawodniczkom i zawodnikom
spełniającym określone kryteria doboru.
1. Koncentracja środków i uwagi na najlepszych, potencjalnie najbardziej perspektywicznych zawodniczkach i
zawodnikach.
2. Kryteria oceny zawodniczek i zawodników - decyzje trenerskie/eksperckie. Brane pod uwagę informacje
m.in.: o zawodniku (wyniki sportowe, activity turniejowe, potencjał i efektywność działania Team'ów
indywidualnych , analizy AIOZ, badania i testy kontrolne).
3. Udział w organizowanych przez PZT akcjach szkoleniowych dedykowany jest przede wszystkim zawodnikom
i zawodniczkom nie objętym PWI PZT.
4. Komunikacja i bezpośrednia
zawodniczek/zawodników.

współpraca

z

indywidualnymi

Teamami

szkoleniowymi

- Wspólna koordynacja i weryfikacja planów startowych i postawionych sobie przez Team’y
indywidualne celów szkoleniowych i wynikowych.
5. Współpraca z grupami U12-U14 i U23-K i M.
- Wymiana informacji o zawodniczkach / zawodnikach.
6. Zasada "przenikania się" grup wiekowych w przypadku zawodniczek i zawodników z największym
potencjałem.
7. Obowiązują regulaminy sportowe PZT dotyczące powoływania i uczestnictwa w turniejach mistrzowskich i
innych akcjach szkoleniowych organizowanych przez PZT. Między innymi:
- Regulamin Kadry Narodowej.
- Regulamin dotyczący Wizerunku Członka Kadry Narodowej.
- Regulamin "Zasady powoływania reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie".
II. Grupy i formy wsparcia szkoleniowego PZT dla zawodników i zawodniczek U16 i U18:
1. Grupa "wyjścia" - zaw. TOP 100 ITF Juniors - przejście z ITF Juniors do strefy Pro. Grupa objęta PWI PZT* i
dodatkowo dofinansowaniem udziału w turniejach "Grand Slam".
1.1. Podstawowe formy wsparcia:
- Turnieje ITF WTT Men's i Women's (wykorzystanie ułatwień dla TOP 100 Juniors).
- Zgrupowania i konsultacje treningowe.
- Badania i testy.

2. Grupa "wejścia" - zawodnicy/zawodniczki U16 z największym potencjałem (widoczny już wysoki poziom
sportowy). Zawodniczki i zawodnicy nie objęci PWI PZT. Kontynuacja rozwoju sportowego, pomoc w przejściu
do grupy ITF Juniors, budowanie rankingu ITF Juniors.

2.1. Podstawowe formy wsparcia:
- Turnieje ITF Juniors.
- Zgrupowania i konsultacje treningowe.
- Badania i testy.
3. Grupa "Perspektywa" - pozostała grupa zawodników i zawodniczek U16-18.
Monitoring aktywności sportowej (ocena pracy i wyników sportowych) zawodników/zawodniczek nie
spełniających kryteriów do bycia w jednej z powyższych grup.
3.1. Potencjalne formy wsparcia:
- Włączanie do udziału w poszczególnych akcjach szkoleniowych lub do PWI PZT.
- Włączenie do jednej z grup podstawowych.
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*- PWI PZT - Program Wsparcia Indywidualnego PZT.

