
 

TOERNOOIBEPALINGEN Jeugd Regio Kampioenschappen 2021 
 

1. Het Jeugd Regio Kampioenschappen 2021 wordt gezamenlijk georganiseerd door TC Elburg, LTC ’t 
Harde en Wezepse TC en is bestemd voor de jeugdleden van die clubs. 

2. Het Jeugd Regio kampioenschappen 2021 is een niet KNLTB toernooi 

3. Het toernooi wordt gehouden van op zaterdag 4 september bij de Wezepse Tennisclub, Heikamp 4 
te Wezep, tel.038-3763703. 

4. Inschrijvingen zijn mogelijk in de categorieën Rood, Oranje, Groen, Geel 10 t/m 14 jaar en Geel 13 
t/m 17 jaar. In alle leeftijdsgroepen is er een Meisje Enkel en een Jongens Enkel. Als leeftijdsgrens 

geldt de leeftijd die je op 31 december 2021 hebt. 
5. Inschrijvingen kan via wezepsetennisclub@gmail.com en sluit op zondag 29 augustus 2021. Bij 

inschrijving wordt aangenomen dat de speler akkoord gaat met de wedstrijdbepalingen. 

6. Je moet de hele dag beschikbaar zijn voor dit toernooi. Verhinderingen kunnen niet worden 
geaccepteerd. 

7. Als er onvoldoende deelnemers zijn dan krijg je uiterlijke maandag 30 augustus bericht dat het 
toernooi wordt afgelast.  

8. Alle partijen worden gespeeld om 2 gewonnen sets, waarbij altijd een tiebreak gespeeld wordt bij 

een stand van 6-6. De derde set is een supertiebreak (tot 10 punten).  
9. Bij rood en oranje wordt er gespeeld volgens de spelregels van Kia rood/oranje 

Tenniskidscompetitie. 
10. Bij groen wordt er gespeelt om 2 gewonnen sets tot 4 met 2 verschil. Bij een stand van 4-4 volgt 

een tiebreak. Als er een beslissende derde set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door 
een tiebreak (tot 7 punten). Bij groen is het beslissend punt systeem van toepassing: bij 40-40 

levert het winnende punt de game op. 

11. Indien de (weers)omstandigheden dit vereisen, kan de toernooileiding besluiten dat de geplande 
partijen zullen worden gespeeld met verkorte sets. 

12. Er wordt gespeeld op 6 smashcourtbanen (ProVision), event. met kunstverlichting. 
13. Iedere deelnemer ontvangt voor de eerste partij een oproep per email.  

14. De deelnemers dienen zich minstens 15 minuten voor aanvang van hun partij te melden bij de 

wedstrijdleiding. 
15. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt er met een afvalschema of in poules gespeeld. Als er 

met een afvalschema wordt gespeeld, zal die gecombineerd worden met een verliezersronde, zodat 
alle deelnemers minimaal 2 wedstrijden zullen spelen.  

16. Bij minder dan 5 inschrijvingen in een rubriek wordt alleen een 1e prijs uitgereikt. 
17. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde Dunlop Fort Max TP ballen. Bij Rood, Oranje 

en Groen met aangepaste stage 1, 2 of 3 ballen. 

18. In het kader van promotie van de tennissport kunnen er foto’s gemaakt worden tijdens het toernooi. 
Deze foto’s  kunnen gepubliceerd worden op sociale media. Indien u daar bezwaar tegen heeft, 

geeft u dat dan bij aanvang van het toernooi door aan de toernooileiding. 
19. In gevallen waarin deze bepalingen en het TR niet voorzien, beslist de toernooileider.  

 

  
 

Toernooi organisatie:      
Erik de Jager, WTC – 06-41682952 
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