Informatie Gele Competitie
Na Speelsterkte Groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de
bekende gele bal. Ze beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen.
De competitie voor deze kinderen is vergelijkbaar met de competitie voor volwassenen.
Baangrootte:
Er wordt gespeeld op de hele baan.
Regels gele competitie:
Het team

Een jongens/meisjesteam bestaat uit minimaal 5 personen (4 spelers moeten op een wedstrijddag
kunnen spelen). Op de speeldag moeten er minimaal 2 jongens en 2 meisjes spelen.
Je speelt 7 wedstrijden. Bij alle wedstrijden probeert de KNLTB de indeling regionaal te houden.
Competitieaanbod voorjaar‐ najaar en wintercompetitie op zondag.
Gemengd 11 t/m 14, jongens t/m 14 en meisjes t/m 14
Gemengd 11 t/m 17, jongens t/m 17 en meisjes t/m 17
Jongensteam

6 partijen 4x JE; 2xJD

Meisjesteam

6 partijen 4x ME;2xMD

Gemengd team

5 partijen ME; JE; MD; JD; GD

Afkortingen: ME : meisjes enkel JE : jongens enkel MD : meisjes dubbel JD : jongens dubbel GD :
gemengd dubbel (mix)
Junioren 11 t/m 14 jaar
Junioren 11 t/m 17 jaar
In het kalenderjaar dat je 14 of 17 wordt, mag je deelnemen aan deze categorie.
Ben je bijvoorbeeld op 30 september jarig en word je dan 15 jaar, dan mag je niet deelnemen t/m 14
jaar, maar moet je inschrijven t/m 17 jaar. Er is een dispenstatie mogelijkheid van maximaal één
spelers per ploeg, per wedstrijddag die qua geboortejaar (kalenderjaar) maximaal één jaar ouder
mag zijn dan 14 dan wel 17 jaar.

SPELREGELS CATEGORIE GEEL
De ‘gewone’ regels van enkel‐ en dubbelspel zijn van toepassing. Er wordt gespeeld met de gele
ballen.


Je speelt met gele ballen.



Alle onderdelen worden gespeeld: enkel, dubbel en gemengd dubbel.



Meisjes en jongens spelen in aparte onderdelen (in de enkel en dubbel).

Telling



Je wint als je als eerste 2 sets hebt gewonnen.



Je wint een set als je 6 games hebt gewonnen met minimaal 2 games verschil; wordt het 6‐6
in de set, dan speel je een normale tiebreak (winst bij minimaal 7 punten met 2 punten
verschil).



Je telt volgens de officiële tennistelling. Bij 40‐40 speel je eerst nog om voordeel of nadeel
voordat je wint. (dus NIET gelijk winnend punt).



Je speelt in principe een 3e set bij stand 1‐1 in sets.

Regels


Je mag 2 x serveren.



Je serveert vanaf de basislijn.



Je speelt over de hele breedte en lengte van het veld.



De tramrails is uit (alleen bij enkelspel!).

Gele baan

