
Reglement 
Reglement jeugdclubkampioenschappen MLTC 2017 

 

Het toernooi wordt gespeeld van maandag 18 tot en met vrijdag 22 september 2017. Woensdag 16 september 

worden de wedstrijden in rood, oranje en groen gespeeld. Vrijdag 18 september vinden de halve en finales plaats 

voor alle categorieen. Tegelijkertijd worden er vrijdagmiddag dubbelwedstrijden gespeeld zonder leeftijdsindeling! 

Er wordt gespeeld op 4 gravelbanen. Rood wordt gespeeld op 4 gravelminibanen. 

 

1. Categorieen 

Er wordt gespeeld in de volgende categorieen: rood, oranje, groen, meisjes en jongens t/m 12 jaar (geboren in 2005 

en 2006), meisjes en jongens t/m 14 jaar (geboren in 2003 en 2004) en meisjes en jongens t/m 17 jaar (geboren in 

2000, 2001 en 2002). 

 

2. Algemene regels 

De jeugdclubkampoenschappen MLTC worden georganiseerd voor jeugdleden van MLTC. Alle jeugdleden van 

MLTC kunnen meedoen in hun eigen leeftijdscategorie. Het toernooi is bedoeld om IEDEREEN leuke wedstrijden 

te laten spelen.  

Er wordt zo veel mogelijk in poules gespeeld. De indeling in de diverse categorieen/poules wordt gedaan door de 

wedstrijdleiding in nauw overleg met de trainers. 

Bij (te) veel deelname kan worden gekozen voor een afvalschema. 

Spelers, die het wedstrijdprogramma volgen en/of prive-leerlingen zijn verplicht deel te nemen. 

De wedstrijden als onderdeel van de jeugdclubkampioenschappen MLTC 2017 tellen niet mee voor het dynamisch 

speelsterkte systeem (DSS) van de KNLTB. 

 

3. Inschrijving 

Inschrijving is bij voorkeur mogelijk via de website www.toernooi.nl. Kinderen zonder bondsnummer / kinderen 

van de Kennismakingscursus kunnen zich opgeven via email: tv.maanen@planet.nl. De uiterste inschrijfdatum is 

vrijdag 15 september 2017 om 24.00 uur. 

 

4. Verhindering 

Als bij inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de speler geacht beschikbaar te zijn. Voor rood, oranje 

en groen kan geen verhindering worden opgegeven. Voor de overige categorieen is slechts 1 verhindering mogelijk, 

bij te veel verhinderingen kan een speler niet worden ingedeeld. Verhindering voor de finaledag (vrijdag 22 

september 2017) is helemaal niet mogelijk. Wij willen graag dat er zo veel mogelijk kinderen meedoen, wij zijn 

graag bereid mee te werken aan oplossingen in geval van meerdere verhinderen. Neem dan even contact op met de 

wedstrijdleiding. 

 

5. Aanvang / einde / aanwezigheid 

De wedstrijden beginnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.15 uur. Op woensdag beginnen de 

wedstrijden om 13.00 uur. Na 20.00 uur beginnen er geen wedstrijden meer. Bij de indeling wordt zo veel mogelijk 

rekening behouden met de leeftijden van de spelers. Een speler is verplicht zich tenminste 15 minuten voor aanvang 

van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. 

 

6. Speeltijd 

In de categorieen rood en oranje wordt gespeeld om 2 gewonnen tiebreaks. 

In de categorie groen wordt gespeeld om 2 gewonnen (verkorte) sets (beginstand 2-2) met een tiebreak (t/m 7) op de 

stand van 6-6. Een eventuele derde set is een super tiebreak (t/m 10). 

In de categorieen t/m 12, t/m 14 en t/m 17 jaar wordt gespeeld om 2 gewonnen sets (volledige 3e set) met een 



tiebreak op de stand van 6-6. 

 

7. Ballen / velden 

In de categorie rood wordt gespeeld op de gravelminibanen met stage rode ballen 

In de categorie oranje wordt gespeeld op de gravelminibanen met stage oranje ballen. Bij ruimtegebruik is het 

mogelijk dat oranje op een halve (grote) baan speelt. 

In de categorie groen wordt gespeeld op de gravelbanen met stage groen ballen. 

In de categorieen t/m 12, t/m 14 en t/m 17 jaar wordt gespeeld op de gravelbanen met Head PRO ballen.  

 

8. Wedstrijdleiding 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 


