
                         
   

„U10 – TENISS” 
PRAKTISKAIS TENISA TRENERU SEMINĀRS  

„U10 vecuma grupas taktiskie vingrinājumi” 

 
Turpinot Latvijas tenisa savienības (LTS) sākto U10 tenisa līmeņu treneru apmācības programmu, aicinām 

trenerus uz semināru šā gada 18.februārī 9.00-18.00. Pēc semināra treneri saņems kvalifikācijas 

paaugstinošu sertifikātu. 

 
SEMINĀRA PROGRAMMA: 

 
18.februārī – Sestdiena 

 
9.00-10.30 – Tenisa sitienu nolūki, principi un nozīme (info + praktiskie vingrinājumi - treneri ar bērniem) 

 

11.00- 12.30 – Taktiskie trūkumi un biežāk pieļautās tehniskās kļūdas (info + praktiskie vingrinājumi - 

treneri ar bērniem)  

12.30 – 14.30 pusdienas bērniem (treneriem līdz 13.30) 

13.30 – 14.15 – Prezentācija + video par sitiena izvēles veidošanu (tikai treneri bez bērniem) 

14.30 – 16.15 – Spēlētāju apmācība sitienu izvēles veidošanā; novērot spēlētāju jauniegūto prasmju 

izmantošanu dažādās spēles situācijās (treneri ar bērniem) 

16.45 – 18.00 – Rezumējums, secinājumi, diskusijas (tikai treneri) 

Vieta: Tenisa centrā Lielupe, O.Kalpaka prospektā 16, Jūrmalā 
 
Dalības maksa: 10 Ls  
 
Darbības:  Marks Tennants kopā ar Latvijas treneriem vadīs atklāto treniņu bērniem (bērnu skaits ir 
ierobežots). Vecāki varēs novērot treniņu no balkona. 
 
Informācija par reģistrēšanos uz semināru: 

Trenerus un bērnus lūdzam piereģistrēties www.u10teniss.lv mājas lapā - sadaļā Pasākumi. Tur būs izvēle 
pieteikties treneru semināram vai bērnu atklātajam treniņam. Bērnu skaits ierobežots (30 bērni–U9 grupa). 
 
Papildus informācija: 
 
Bērnu vecuma grupa – Orange (U9).  
Lūdzam bērnus un trenerus ierasties sporta tērpos un ar tenisa raketēm. Treneri paņem līdzi pildspalvas. 
Treneri pēc semināra saņems kvalifikācijas paaugstinošu sertifikātu, ja apmeklēs semināru pilnu dienu. 
Jautājumu gadījumā zvanīt uz mob.26017878 (Lilita Didriksone) 

http://www.u10teniss.lv/


                         
   

Lektori: 
 
Marks Tennants 

Vairāk kā 20.gadu pieredze trenējot dažādos tenisa centros un klubos. Pasniedzis aptuveni 80 tenisa 

kvalifikācijas celšanas kursos Lielbritānijā. 

Pēdējā laikā Marks ir iesaistījies attīstības projektos un sadarbībā ar ITF vada „Play and stay" un „Tennis 

10s" programmu. Viņš ir viens no „Inspire2coach" kompānijas dibinātājiem. 

Marks regulāri uzstājās starptautiskās konferencēs kā lektors: Āfrikā, Eiropā, Ziemeļamerikā un Vidusāzijā, 

paralēli konsultējot federācijas un klubus treneru kvalifikācijas celšanas jautājumos. 

Hrvoje Zmajic  

 

Starptautiskās tenisa federācijas (ITF) un Teniss Eiropa - attīstības komitejas pārstāvis. Bāzējas Zagrebā, 

Horvātijā.   

 

2002.gadā kļuva par atbildīgo personu treneru izglītībā Horvātijas Olimpiskajā komitejā. 

 

 


