
Spelregels
FTO Jeugd

Wedstrijdreglement Oranje: 

De bedoeling is dat de kinderen in oranje ieder 2 enkels van
20 min spelen (iedere speler dus 1x tegen elkaar m.a.w.):
A tegen C, B tegen D en daarna A tegen D en B tegen C,
gevolgd door een dubbel A en B tegen C en D. Idee erachter is
dat verschil in sterkte bij oranje nogal groot kan zijn en dat
daarom 2 kortere singles beter zijn dan 1 lange. Ook voor de
concentratie en motivatie van de jongsten is dit beter.
-  Een wedstrijd bestaat uit 5 partijen (4 enkels en een dubbel)
-  Er wordt op tijd gespeeld, een partij 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. Indien het tijdsignaal klinkt en
de stand is precies gelijk, dient een beslissend punt te worden
gespeeld. 

Tip!
*je hebt 20 minuten over die kan je gebruiken om in te spelen
of te wisselen van tegenstander.
*De puntentelling is in totaal 10 punten!
*Jullie spelen op een drie kwart veld!
*Jullie spelen met een oranje bal!

Speelveld Oranje



Spelregels
FTO Jeugd

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 5 gewonnen games (start op 0-0)
met een verschil van 2 games (bijv. 5-2, 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 1 punt op.

De tijd is om!
- De eerste set is nog niet afgelopen?
*Als je op het eindsignaal voorstaat win je de set. (voorbeeld : A
tegen B, stand 3-3, 40-30 betekent dat A de set wint) 
*Wanneer op het eindsignaal de stand volledig gelijk is
(bijvoorbeeld 3-3, 30-30) wordt er na het eindsignaal 1 beslissend
punt gespeeld, te beginnen met de opslag door de speler die op
het eindsignaal aan de beurt is. 
 
- Wanneer op het eindsignaal de 2e set nog niet is begonnen,
wordt als resultaat voor de 2e set eveneens een beslissend punt
gespeeld, te beginnen met de opslag door de speler die op het
eindsignaal aan de beurt is.  
Tip!
*speel niet te lang in! Ga uit van maximaal 5 minuten.
*De puntentelling is in totaal 6 punten!
*Jullie spelen op een heel veld!
*Jullie spelen met een groene of gele bal!

Speelveld Groen & Geel


