Kutsu Team Finland akatemian aluevalmennusryhmiin 2023
Team Finland akatemiatoiminnan tarkoituksena on tukea ja kehittää nuoren urheilija henkilökohtaista valmennusprosessia sekä antaa lisäarvoa hänen harjoitteluunsa.
Tavoitteena on antaa urheilijalle ymmärrys kansainvälisentason vaatimuksista golfin eri osa-alueilla.
Aluevalmennusryhmien toiminnan rungon luovat alueilla järjestettävät kuukausittaiset treenipäivät. Treenipäivien tarkoituksena on kerätä alueiden parhaat alle 18-vuotiaat
urheilijat yhteen harjoittelemaan ja kisailemaan keskenään. Treenipäivät toteutetaan yhteistyössä seurojen ja harjoituskeskusten kanssa. Harjoitusten sisällöistä vastaa Team
Finland liittovalmentajat yhdessä aluevalmentajien kanssa. Alueellisten treenipäivien vetämisestä ja ryhmien toiminnan organisoinnista vastaavat nimetyt aluevalmentajat.
TFA toimintaan osallistuvilta urheilijoilta vaaditaan oman harjoittelun seurantaa sekä kilpailukierrosten tilastointia kauden aikana. Aluevalmentajat ohjeistavat urheilijat
harjoittelun seurannan ja tilastoinnin tekemiseen treenipäivien aikana.
Alustava aluejako kaudelle 2023 on Etelä (kolme ryhmää), Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Itä ja Pohjoinen. Pidätämme oikeuden muokata aluejakoa, kunnes tiedämme hakijoiden
määrät alueellisesti. TFA:n 2023 valmennusohjelma alkaa marraskuussa 2022 ja päättyy lokakuuhun 2023. Kuukausittaisten treenipäivien sekä kansallisten TFA leirien
päivämäärät ilmoitetaan ryhmien julkaisun yhteydessä.
Toiminnan kohderyhmänä ovat 14-18-vuotiaat (2009-2005 syntyneet) urheilijat. Tämä kutsu lähetetään kaikille ikäluokan urheilijoille, joiden tasoitus on alle 18 ja, jotka ovat
keränneet FJAR rankingpisteitä kaudella 2022.
TFA Aluevalmennusryhmien valintakriteerit
Perusvaatimukset. Urheilijan tulee
•
kuulua golfseuran valmennusryhmään tai hänellä tulee olla nimetty henkilökohtainen valmentaja
•
ymmärtää mitä pelitilastointi tarkoittaa
•
osata nimetä omat unelmansa golfiin liittyen
•
omata valmius opetella omien talousasioidensa hoitoa
•
harrastaa monipuolista liikuntaa
•
olla suorittanut Puhtaasti Paras-verkkokoulutus kuluneen kauden aikana (https://puhtaastiparas.fi/fi/login?returnUrl=/fi)
Perusvaatimusten täyttyessä valitaan alueittain enintään kaksitoista (12) urheilijaa seuraavassa järjestyksessä:
1.
Kahdeksan (8) parasta poikaurheilijaa FJAR 30.9. tilanteen perusteella
2. Neljä (4) parasta tyttöurheilijaa FJAR 30.9. tilanteen perusteella
HUOM! Jos toista sukupuolta ei tule täyttä määrää paikat siirtyvät toiselle sukupuolelle ja urheilijoiden valintaa jatketaan FJAR 30.9. tilanteen perusteella siihen asti, kun ryhmän
urheilijamäärä (12) on täynnä.
Kansalliset TFA Camp-leirit
Aluevalmennusryhmien parhaat urheilijat kutsutaan viisi kertaa vuodessa järjestettäville kansallisille TFA Camp-leireille. TFA Campit ovat kahden päivän ja yhden yön mittaisia
tapahtumia, joissa sisältönä on samoja teemoja kuin alueellisissa treenipäivissä. Leirien osallistujat valitaan leirikohtaisesti valmennusjohdon harkinnalla kuukausi ennen leirin
alkua. Yhdelle kansalliselle TFA Camp-leirille kutsutaan enintään 15 urheilijaa.
TFA Campien tarkoituksena on palkita alueryhmien parhaita urheilijoita hyvästä harjoittelusta ja motivoida heitä jatkamaan kehittymistä. Samalla leireillä seurataan urheilijoita
junioreiden edustuskilpailuja varten.
TFA:n kausimaksu on 1000 € / urheilija. Laskut lähetetään tammikuussa 2023. Laskutuksesta vastaa Suomen Golfliitto. Toimintaan ilmoittaudutaan ja sitoudutaan koko
kaudeksi. HUOM! Kansalliset TFA leirit sisältyvät kausimaksuun, eikä niistä tule erillisiä laskuja valittaville urheilijoille.
Haku Team Finland akatemian aluevalmennusryhmiin sunnuntaihin 9.10.2022 klo 23.59 mennessä tämän linkin kautta:
https://www.lyyti.fi/reg/HAKU_TFA_Aluevalmennusryhmat_2023
Akatemiatoiminnasta löytyy lisätietoja osoitteesta:
https://golf.fi/kilpagolf/team-finland-valmennusryhmat/team-finland-akatemia/
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