
                         
  

„U10 – TENISS” 
TENISA TRENERU SEMINĀRS  

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

trenerus uz  semināru šā gada 2.-3.novembrī. 

SEMINĀRA PROGRAMMA: 

Šogad notiek otrais U10 tenisa seminārs semināru ciklā" U 10 tenisa līmeņi". Kopš pēdējā semināra februārī, 

daudziem treneriem bija iespēja strādāt ar dažāda U10 grupu līmeņa bērniem izmēģinot zināšanas ko ieguvām 

no visiem iepriekš rīkotajiem semināriem. Pielietojot iegūto teoriju praksē, laika gaitā noteikti ir radušies 

dažādi neskaidri jautājumi, uz kuriem ir iespēja semināra laikā rast atbildes. 

Aicinām trenerus piedalīties seminārā, lai atrisinātu sev neskaidros jautājumus, atkārtotu sen piemirstas lietas, 

kā arī iegūt kādu jaunu noderīgu informāciju turpmāko gadu praksei. 

Semināru vadīs lektors no Lielbritānijas - Marks Tenants. 

2.novembrī – Piektdiena 
Laiks: 9.00-15.00, reģistrēšanās 8:40  
Vieta: Tenisa centrā Lielupe, O.Kalpaka prospektā 16, Jūrmalā 
Kam: treneriem  
Semināra plāns: 
8:30 - reģistrācija 

9.00-9.30 – kopsavilkums par  U10 tenisa programmas un sacensību attīstību Latvijā un turpmākie mērķi nākotnē. 

9.30-11.00 – Red, Orange un Green grupas pamatnosacījumi – kad spēlētājiem pāriet uz nākamo līmeni, 

pamatojoties uz taktiskiem, tehniskiem, fiziskiem un mentāliem apsvērumiem. 

11.30-13.00 – Spēlētāja tehnikas un taktikas attīstības specifika – taktiskie iemesli un tehniska iejaukšanās 

satvēriena maiņā un sitiena izvēlē. Kad, kapēc un kā iepazīstināt jeb ieviest izmaiņas tehniskos elementos? 

13.00-14.00 – Pusdienas 

14.00-15.00 – Praktisko treniņu vada Marks Tennants (3 oranžās grupas spēlētāji) 
 

3.novembrī – Sestdiena 

Laiks: 9.00-11.00, ierašanās 8:40 
Vieta: Tenisa centrā Lielupe, O.Kalpaka prospektā 16, Jūrmalā 
Kam: treneriem  
Semināra plāns: 
9.00 – 11.00 – treneri vada praktisko treniņu oranžajiem un zaļās grupas spēlētājiem. 
11.00 – atvadīšanās, sertifikātu izdale. 
 
Informācija par reģistrēšanos uz semināru: 
Trenerus lūdzam pieteikties līdz 31.oktobrim U10 tenisa mājas lapā ieejot sadaļā Jaunumi un uzspiežot uz 
linku - www.piesakies.lv 
 
Papildus informācija: 
Semināra laiks ir ierobežots lūgums ierasties laicīgi ar sporta tērpu, maiņas apaviem un tenisa raketi. 
Treneri, kuri būs apmeklējuši pilnu semināru –abas dienas, saņems sertifikātu.  

Jautājumu gadījumā zvanīt uz mob.26017878 (Lilita) 

http://www.piesakies.lv/f/6886c7c80e5fd60ea4357dc8fb1985d2

