Voorjaarscompetitie 2017 jeugd
Regels voor Worldtour voor komend seizoen worden aangepast. De leeftijdsgrenzen worden
minder strikt en ook jongere spelers kunnen al meedoen aan de rode worldtour groep.
Worldtour wordt in het voorjaar altijd op zondag gespeeld, roulerend op verschillende tennisclubs,
6x in het voorjaar.
Rood: vanaf 4 jaar tot 11 jaar.
Oranje: vanaf 6 tot en met 13 jaar
Spelregels veranderen ook: geen tiebreak meer, maar er worden 5 games gespeeld.
Vanaf het voorjaar van 2017 wordt ook de Groene Competitie gespeeld op de zondag, 6x in het
voorjaar.
Groene competitie: 8 tot en met 14 jaar. Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers.
Bij de groene competitie worden enkels en dubbels gespeeld met de groene bal: 2 sets om 4
gewonnen games, bij gelijke stand volgt een tiebreak tot 7 punten de 3de set. Jongens en meisjes
spelend door elkaar heen.
Bij de gele competitie wordt gespeeld in groepen 11 t/m 14 heren, dames of gemengd en groepen
11 t/m 17 heren, dames of gemengd. Geel speelt altijd op zondag, resp 6 of 7x in het voorjaar.
De regels worden iets aangepast: 3de set wordt tiebreak. Winnend punt na 40-40 stand.
Om competitie te kunnen spelen moet je lid zijn van een tennisvereniging.
Aanmelden kan bij -LTV DOSH (Tennispark het Centrum): http://www.dosh.nl/pdf/
inschrijfformulier.pdf
of bij -LTC Kralingen (Tennispark Kralingen): https://www.ltckralingen.nl/nl/lidmaatschap/lid-worden
Uiterste inschrijfdatum voor competitie: -november voor de gele en de groene competitie en december voor de rode en de oranje worldtour.
Voor meer informatie of inschrijven;
LTV DOSH: doshjeugd@dosh.nl
LTC Kralingen: jeugd@ltckralingen.nl
Geef je snel op.
Jeugdcommissie LTV DOSH en LTC Kralingen

Wintercompetie 2016/2017 jeugd op Tennispark OverdeSchie
Tennispark OverdeSchie organiseert voor het 4de jaar de leuke wintercompetitie " The
Wintergames"
* De wedstrijden zijn 1 keer in de 14 dagen op zondagmiddag
* Je speelt 1 single en 1 dubbel wedstrijd met vaste partner.
* Je kunt inschrijven voor: Rood (alleen single), Oranje, Groen, t/m 14 jaar, t/m 17 jaar
* Lid zijn van een tennisvereniging/klntb geen vereiste
* Kosten: € 19,50 (voor de gehele competitie)
De speeldata zijn op zondag vanaf 12.00 uur:
13 november 2016
27 november 2016
11 december 2016
8 januari 2017
22 januari 2017
5 februari 2017
12 februari 2017 Slottoernooi
Voor meer informatie of inschrijven: http://www.tennisparkoverdeschie.nl/index.php?page=188
Jeugdcommissie Tennispark OverdeSchie

