Treenerite Kogu
1. Üldsätted
1.1. Treenerite Kogu (edaspidi: TK) on laste- ja noorte tennise atesteeritud treenereid ühendav
ja esindav ühendus. TK juhindub oma tegevuses käesolevast reglemendist, ETL-i põhikirjast,
ETL-i arengukavast ja Rahvusvahelise Tennise Föderatsiooni (ITF) aktidest.
1.2. ETL-i juhatus kinnitab igal aastal kaheksa liikmelise TK.
1.3. Treenerite kogusse kuuluvad neli noorte tennises tugevama klubi esindajat, ETL-i
peatreener, 2 treenerit, kes on valitud TK poolt ja üks ETL-i juhatuse liige. 4 klubi selgub igal
aastal peale noorte EMV mänge aasta tulemuste järgi..
1.4. TK esimeheks on ETL juhatuse liige, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast
seadusandlusest, ETL-i põhikirjast, ETL-i arengukavast ja käesolevast reglemendist.
1.5. TK koosoleku kutsub esimees kokku vähemalt 5-päevase kirjaliku etteteatamisega vastavalt
vajadusele või ETL-i juhatuse või peasekretäri kirjalikul (põhjust ära näidates) nõudmisel,
kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
1.6. Koosoleku kutses näidatakse ära selle toimumise aeg, koht ja päevakord. Koosoleku kutses
mitte nimetatud küsimusi võib käsitleda üksnes kõigi TK liikmete nõusolekul.
1.7. TK on otsustusvõimeline, kui kohal üle poolte liikmetest. Otsused võetakse vastu
lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav esimehe hääl. Koosolekud
protokollitakse ja avalikustatakse ETL-i kodulehel ja klubimeilidel 3 päeva jooksul.
2. Eesmärk ja pädevus
2.1. Koostöös Eesti Noorte koondislaste ja koondise kandidaatide personaalsete treeneritega
ettevalmistada Eesti Noorte koondise ja täiskasvanud koondiste kandidaatide sportlikku
arengut tagav tegevusplaan ning jälgida selle täitmist. TK koostab lastetennisele arengukava,
mis tagaks laia kandepinna ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise järelkasvu.
2.2. TK määrab Eesti Noorte koondise kriteeriumid, samuti koostab Audentese Spordikooli
kandidaatide nimekirja ning avaldab need kodulehel ja klubimeilidel.
2.3. TK teeb ETL-i juhatusele ettepaneku Eesti Noorte koondise eelarve koostamise ja selle
jagunemise osas vastavalt kehtestatud kriteeriumitele.
2.4. Teha ettepanekuid ETL-i sekretariaadile rahvusvaheliste turniiride (TE, ITF) korraldamiseks.
2.5. TK töötab välja, kinnitab ja jälgib koondise käitumiskoodeksit.
2.6. TK teeb omapoolsed ettepanekud ETL-i juhatusele aasta parimate mängijate, treenerite ja
klubide nimetamiseks.
2.7. TK nimetab Eesti Noorte koondise rahvusvahelisteks võistlusteks (EM, Ida-Euroopa MV,
Summer ja Winter Cup, Baltic Junior Meeting jne.) avalikustamine kodulehel ja klubimeilidel.
8. TK-l on kohustus anda ETL-i juhatusele ülevaade Eesti Noorte koondise treening- ja
võistlusplaanidest ning tulemustest minimaalselt kaks korda aastas.
2.9 TK-l on õigus muuta ja täiendada GP sarja juhendit.
2.10 TK koostab GP sarja ja lastetennise võistluskalendri.
2.11 Koostöös Kutsekomisjoniga jälgib treenerite pidevat arengut ja teeb ettepanekuid
koolituste suunitlusteks. Määrab lähetatavad treenerid rahvusvahelistele
konverentsidele.
2.12 TK liikmetel on kohustus juhtida peakohtunike tähelepanu võistlusmääruste ja
käitumiskoodeksi rikkumiste kohta võistluspaikades ja nõuda nendele reageerimist. TK

moodustab esimese astme distsiplinaarkomisjoni. TK-l on kohustus lahendada
distsiplinaarküsimusi laekunud avalduse põhjal ja õigus määrata karistusi vastavalt
rikkumise iseloomule. TK otsuse saab edasi kaevata teise astme distsiplinaarkomisjoni.

