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Reglement Jugend Team Lëtzebuerg (JTL)

Jeff Henckels, Marc Calvisi, Claude Dolinski
An Zesummenaarbecht mam C.A. vun der FLTA

Dëst Dokument gehéiert dem CA vun der FLTA.
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1. Beschreiwung
Dësen Projet besteet doranner en Modell ze schafen fir den Nowuess am Bouschéissen ze förderen.
Dëst soll sou frei wei méiglech bei Jonken Tireur’en geschéien. Den Alter vun den Tireur’en ass vun
10 bis 21 Joer. Den Nowuess soll gefördert ginn andeems een hinen déi bescht
Trainingsméiglechkeeten op nationalem Niveau ubidd. Den Kader ass fir all Tireur wou d’Kritèren
erfëllt op.
Iwwert den Nowuess hoffen mir eisen Sport national ze vermaarten an derfir ze suergen fir eisen
Sport wieder ze entwëckelen. Op der internationaler Bühn wëllen mer an Zukunft och présent sin.
D’Team soll och derfir geduet sinn fir zesummen als Equipe opzetrieden, ze leieren nei Leit ze
integréieren an gemeinsam Zieler ze erreechen. En Tireur gëtt komplett opgebaut, dëst betrëfft
ennert aanerem mentalen Training, Ausdauer, Fitness an Schéissen. Eng Zesummenaarbescht matt
den lokalen Trainer’en gëtt gebrauch an ass erwënscht.
D’Ziel ass et ennert aanerem fir Tireur’en op dei grouss Turnéier firzebereeden, beispillsweis :
 Olympiad
 Youth Olympiad
 Junior-Cup
 WM
 EM
D’Team besteet aus 2 Kaderen, Elite an Espoirkader, agedeelt fir tëschent den Niveau’en vun den
Tireur’en ze ënnerscheeden an den Trainingsprogramm deementspriechend unzepassen. All Kader
ass an Alterskategorien ënnerdeelt an et gëtt jeeweils verlaangt fir verschidden Minimumen, Zieler,
Traininsgpensum ze erreechen. Déi Minimumen kënnen jee no der Evolutioun vun den Resultater
vun den Tireur’en ugepasst ginn vum C.A. op Propositioun vum Trainer. Vun engem Junior gëtt
verlaangt dass en direkt den Minimum schéisst fir an den Elitekader.
D’Andeelungen an Kaderen soll och derzou féieren dass innerhalb vum Team Erausfuerderungen
bestinn an een sech net op sengen vergaangen Leeschtungen ausrouen soll. Zu all Moment kann
jiddereen aus dem Team ausgeschloss gin, egal wat Minimumen oder soss welch Kritären sinn.
Fir en Ufank ze hunn, qualifizéiert en sech fir d’Team op Basis vun den Resultater déi während dem
Indoor ab Oktober 2011 bis 2012 an während Outdoor 2012 geschoss gi sinn. Et ass ganz egal op en
2012 un den Trainingsstagen deelgeholl huet oder net. D’Jugend Team Lëtzebuerg ass en neien
Ufank.
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2. Kaderen
2.1.Espoir
2.1.1. Beschreiwung
Richt sech un déi Leit déi en bestëmmten Niveau hunn mä net gutt genuch sinn fir an d’Elite
opgeholl ze ginn. Dësen Kader ass als Förderprogramm geduet fir kënnen d’Minimumen vun den
Elite-Alterskategorie ze erreechen





Daat klengst Ziel muss sin fir op mannst am Espoirskader ze bleiwen
Konstant Weiderentwécklung
Sprong an den Elitekader packen.
Minimum fir déi nächst Alterskategorie

2.1.2. Alterskategorie
10 – 15 Joer: Minimes, Scolaires, Cadets (Jongen an Meedecher)
2.1.3. Minimumen
En Minimum pro Alterskategorie fir iwwerhaapt invitéiert ze ginn an ze bleiwen. Den Minimum muss
en 2x dobannen oder 1x dobaussen schéissen.
2.1.4. Dauer
Et ass een net fest am Kader, et kann een zu all Moment ausgeschloss gin op einfach Decisioun vum
Trainer an oder CA.
Et muss een sech regelméisseg beweisen a verbesseren fir dran ze bleiwen, z.B. den Pensum un
Feiler wou en schéissen soll ze erfëllen, Präsenzpflicht op Turnéier’en an Traininger.
All Joer muss en den Minimum vun der aktueller oder nächster Alterskategorie falls een wiesselt
erreechen/bestätegen fir dran ze bleiwen.
2.1.5. Suivi
Den Tireur kritt en Trainingsprogramm deen en befollegen muss. Den Tireur muss permanent
Rapport’en vun sengem Training ofginn fir dass den Trainer weess waat en schafft an seng
Leeschtungen bewäerten kann.



Entwécklung an Kontroll vun der Schéisstechnik, Fitness, Mentalen Training etc
Verbesserung an Astellung vum Boumatérial

2.1.6. Trainingszaiten
2 mol am Mount Samstes Mettes (14- 18 Auer)
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2.2.Elite
2.2.1. Beschreiwung
Richt sech un déi Leit déi en gudden Niveau hunn. Dësen Kader soll derzou bäidroen fir den Niveau
vum Tireur ze verbesseren an et engem ze erméiglechen d’Qualifikatioun fir gréisser Turnéier ze
schéissen. An der Elite ze sinn bedeit net en Fräischain ze hunn fir op den Junior Cup, Em, WM oder
wat och ëmmer ze goen, et muss een en Qualifikatiouns-Minimumen schéissen.
2.2.2. Alterskategorie
12 - 21 Joer : Scolaires, Cadets an Juniors (Jongen an Meedecher)
2.2.3. Minimumen
Den Minimum muss en 2x dobannen oder 1x dobaussen schéissen fir invitéiert ze ginn..
En Cadet deen am Espoirkader durch d’Altersgrenz ausscheet, den Minimum fir den Elitekader net
erreecht, awer iwwert 3 Joer am Espoirkader war, do seng Minimumen geschoss huet an duerch
seng gutt Aarbecht ervirstécht, kritt Méiglechkeet fir sech am Elitekader ze beweisen
2.2.4. Dauer
Et bleift dem Trainer an oder CA méiglech fir een aus dem Kader auszeschléissen. Den Minimum
muss een regelmeissech confirméieren oder den vun der nächster Alterskategorie, falls een wiesselt,
erreechen/bestätegen fir dran ze bleiwen.
En Cadet deen aus dem Espoirkader kënnt, ouni d'Minimumen geschoss ze hun, kann an den
Elitekader opgeholl gin, op Propositioun vun den Traineren un den C.A. . Et muss een sech awer
bannend engem Joer beweisen, also den Minimum vum Elitekader aus der Juniorskategorie
schéissen.
2.2.5. Suivi
 Den Tireur kritt en Trainingsprogramm deen en befollegen muss. En muss permanent
Rapport’en vun sengem Training ofginn fir dass den Trainer weess wat en schafft an seng
Leeschtungen bewäerten kann.
 Entwécklung an Kontroll vun der Schéisstechnik, Fitness, Mentalen Training etc ..
 Verbesserung an Astellung vum Boumatérial
2.2.6. Trainingszaiten
2 mol am Mount Samstes deen ganzen Dach (10 – 18Auer)

3. Auslandsturnéier
Et gëtt firgesin fir matt enger Délégatioun an d’Ausland op Turnéier schéissen ze goen. D’Elteren
dierfen nett mattgoen.
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Turnéier als Team: Eng Sélektioun vum Team fiert op daat eent an aanert Turnéier an d’Ausland
fir als Team opzetrieden an den Tireur’en meigelechkeet ze bidden fir ze gesin wei et am Ausland
leeft. Eng Propositioun vum Trainer vun der Sélektioun geet un den CA.
EM/WM/Junior Cup: En Tireur muss en festgelueden Minimum schéissen fir mattzegoen. Dësen
Minimum gëtt vum CA festgelued an den CA entscheed op en Tireur berächtech ass fir deelzehuelen

4. Programm 2012/2013
Den Indoor 2012/2013 soll genotzt gi fir d‘Team opzebauen an d'Tireur’en op Turnéier’en am
Ausland firzebereeden.
Dei aaner Tireur’en gin mam Ziel fir Qualifikatiounen fir dei folgend Joer firbereed.

5. FLTA
An Concertatioun matt den Traineren leet den C.A. d'Minimumen fir dei verschidden Kaderen fest.
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