FTO Jeugdcompetitie
Het is bijna weer zover…..
30 oktober 2022 start namelijk de 10e editie van:
de FTO Jeugdcompetitie 2022-2023!
| indoor | altijd bij jou in de buurt | op jouw niveau | vaste dagen|

Dit zijn dé redenen om ook dit jaar mee te doen:
- Wedstrijden tellen mee voor je speelsterkte (DSS);
- Vaste tijden en vaste speeldagen: 2 uur tennis per keer;
- Er wordt gespeeld op 6 zondagen (3 voor de kerstvakantie en 3 na de kerstvakantie) en
allemaal indoor;
- Na 3 wedstrijden wordt er een nieuwe indeling gemaakt.
- Elk team heeft één contactpersoon. Zo kan er duidelijk en snel gecommuniceerd worden;
- Passende begeleiding die zorgt voor de juiste informatie en ballen. Bij vragen kan je bij hen
terecht;
- Er wordt gestreefd naar een minimale reistijd. Deze competitie wordt gespeeld in
tennishallen in Overijssel. Je speelt dus altijd bij jou in de buurt!
- In teams van 2 of 3 spelers ga je de eigen clubkleuren verdedigen in de regio. Uiteraard mag je
ook meer spelers doorgeven als je bijvoorbeeld wilt rouleren. De competitie is voor jongens en
meisjes.
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FTO Jeugdcompetitie
Wedstrijdreglement
Wedstrijdreglement Groen en Geel:
- Er wordt gespeeld volgens het BPS (beslissend Punt Systeem).
- Een wedstrijd bestaat uit 3 partijen, twee enkels en een dubbel. Elke wedstrijd duurt 40
minuten. In totaal zijn er zes winstpunten te verdelen.
- Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil van 2
games (bijv. 4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten
(met een verschil van 2 punten).
- Een partij bestaat uit 2 sets.
- Elke gewonnen set levert de winnaar 1 punt op.

Wedstrijdreglement Oranje:
- Een wedstrijd bestaat uit 5 partijen ( 4 enkels en een dubbel )
- Er wordt op tijd gespeeld, een wedstrijd duurt 20 minuten.
- Er wordt gespeeld volgens het BPS ( beslissend Punt Systeem )
- Degene die na 20 min de meeste games heeft gewonnen krijgt 2 punten voor zijn team. Bij
een gelijke stand in de game wordt een beslissend punt gespeeld.

OPGAVE KAN TOT EN MET 1 OKTOBER 2022 VIA
WWW.TOERNOOI.NL
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