Informatie Jeugdcompetitie Voorjaar 2019
Alle jeugdleden vanaf 6 jaar (mits ze een rally kunnen spelen) kunnen meedoen aan de jeugdcompetitie. Er
worden verschillende competities aangeboden. Kinderen van 6 t/m 12/13 jaar kunnen meedoen met de
Rode, Oranje of Groene competitie. Oudere jeugd kan meedoen met de (Gele) juniorencompetitie. Kijk in
onderstaande tabel in welke kleur en op welke baan je speelt. In geval van overlap, zoals bij 9 jaar, bepaalt
de trainer. Die bepaalt ook in welk niveau (1 of 2) je gaat spelen. Let op: ten opzichte van andere jaren zijn
de leeftijdsgrenzen flexibeler. Uiteindelijk bepaalt de trainer wie in welke kleur speelt. Blauw speelt nog
geen competitie.

Jeugd van +- 6 t/m 11 jaar kan deelnemen aan de Rode of Oranje Competitie (voorheen World Tour)
Rode competitie (+-6-9 jaar): altijd op een zondag, van 9.00 tot uiterlijk 11.00 uur. Per speeldag komen
teams (met maximaal 6 spelers per team) van verschillende clubs bij elkaar op één park, waar er ter plekke
2 teams worden gevormd en korte wedstrijdjes tegen elkaar worden gespeeld, steeds tot de 7 punten.
Oranje competitie (+- 8-11 jaar): altijd op een zondag, meestal van 9.00 – 12.00 uur. Per speeldag komen
teams (met 2 tot 6 spelers per team) van verschillende clubs bij elkaar op één park. Een computersysteem
deelt vervolgens de wedstrijden in. Iedereen speelt een paar singles en dubbels. Let op: het is nog niet
100% zeker dat we hier op de Boekhorst aan mee kunnen doen i.v.m baancapaciteit (zie toelichting in
mail.)
De Rode en Oranje competitie wordt gespeeld op de volgende zondagen: 31 maart; 7, 14 & 22 april; 19 &
26 mei; 2 & 10 juni. Voor de najaarscompetitie met de zondagen in september en oktober volgt in juni een
nieuw inschrijfmoment.
Jeugd van +- 10 t/m 17 jaar kan deelnemen aan de Groene (tot 13 jaar) of Gele (vanaf 11 jaar) competitie
Spelen tijdens de voorjaarscompetitie (én najaarscompetitie) zeven keer op zondagochtend, tegelijk met
de ‘gele’ voorjaarscompetitie. Elke speeldag is een ander team (van minimaal 4 spelers) van een andere
club de tegenstander. Per keer worden er 4 singles en 2 dubbels gespeeld. Aanvang is meestal tussen 8.30
– 11.00 uur, maar kan ook weleens later zijn. Er wordt gespeeld op de zondagen 7, 14 & 22 april; 12, 19, &
26 mei; 2 juni.
Let op: schrijf je alleen in als je ook daadwerkelijk (bijna) alle dagen kan spelen! Als je al weet dat je een
(aantal) keer niet kan, geef je dan op als invaller/reserve. De kosten voor de competitie zijn 50,- per team
(max. 10,- p.p.). Inschrijven vóór 22 december! De trainers maken de indeling en geven de teams op. Voor
vragen: informeer bij je trainer of mail naar info@puretennis.nl

