
Dit zijn dé 
redenen om 
ook dit jaar 
mee te doen: *Wij streven naar een minimale reistijd voor de kinderen.

*Er zijn 8 speeldata waarvan jij er minimaal 6 speelt en allemaal INDOOR!

*Na 3 wedstrijden wordt er een nieuwe indeling gemaakt (waar mogelijk)

alle nummer 1’s van elke poule komen bij elkaar en alle nummer 2’s

etcetera. We streven er na om kinderen te laten spelen in een poule van

vier. Kinderen spelen op eigen niveau.

*Voor elk team is er een contactpersoon! Zo kan er duidelijk en snel

gecommuniceerd worden! 

*Op de dag zelf zijn dagleiders  bij de hal aanwezig, zij zorgen voor

begeleidng en ballen. Bij vragen kunt u bij de dagleiders terecht.

Jouw 
team:

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. Deze competitie wordt 

gespeeld in tennishallen in Overijssel. De 
competitie is voor jongens en meisjes.

Speeldatum 131|10

Speeldatum 221|11

Speeldatum 312|12

Speeldatum 419|12

Speeldatum 123|01

Speeldatum 213|02

Speeldatum 306|03

Speeldatum 413|03

Je speelt in totaal zes wedstrijden drie 

voor de kerstvakantie en drie na de 

kerstvakantie!

Na vier speeldagen worden de poules 
opnieuw ingedeeld waar mogelijk!

Het is bijna weer zover….. 
31 oktober 2021 start namelijk de 9e editie van: 

de FTO Jeugdcompetitie 2021-2022!
| indoor | altijd bij jou in de buurt | op jouw niveau | vaste tijden | vaste dagen|

 



Wedstrijdreglement
FTO JEUGD 2021 -2022

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.
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