Spelregels Junioren
Junioren 11-14 jaar
Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers. Meisjes en jongens spelen door elkaar heen. Het team speelt 4
enkelpartijen en 2 dubbelpartijen.
Spelregels
• Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 4-2 of 5-3).
Een game win je door 4 punten te winnen.
• De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Bij de stand 40-40 geldt het Beslissend Punt Systeem:
het winnende punt levert de game op. De ontvanger bepaalt vanaf welke kant de serveerder het punt speelt.
o Bij 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten)
o De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert vanaf rechts voor het eerste punt. De
tegenpartij serveert daarna vanaf links voor het tweede punt en vervolgens vanaf rechts voor het
derde punt.
o Iedere speler serveert daarna steeds voor twee punten. Eerst vanaf links en daarna vanaf rechts.
o Er is een normale telling (1, 2, 3). Degene die het eerst 7 punten haalt, met een verschil van twee
punten, wint de tiebreak. De set is dan gewonnen met 5-4. Na iedere 6 punten in de tiebreak
moeten de spelers wisselen van speelhelft.
• In de enkel en dubbel wordt bij 1-1 in sets een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil
van 2 punten) gespeeld.
o Op verzoek van veel competitiespelers en leraren hebben we met ingang van 2021 de telling voor
de Hoofdklasse in de Juniorencompetitie 11 t/m 14 jaar aangepast. In deze klasse wordt de telling
hetzelfde als bij de Juniorencompetities 13 t/m 17 jaar. Dit betekent dat er in alle partijen volledige
sets worden gespeeld waarbij de derde set bestaat uit een supertiebreak (t/m 10 punten).

Junioren 13 t/m 17 jaar
Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers. Bij de meisjes- en jongenscompetitie speelt een team 4
enkelpartijen en 2 dubbelpartijen. Bij de gemengde competitie worden er 2 jongens enkelpartijen, 2 meisjes
enkelpartijen en 2 gemengd dubbelpartijen gespeeld.
Spelregels
• Er worden 2 sets gespeeld om 6 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 6-4 of 7-5).
Een game win je door 4 punten te winnen.
• De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Er is een verschil van twee nodig om de game te
winnen. Als het 40-40 wordt, worden er nog minimaal 2 punten gespeeld. De winnaar van het eerste punt
komt op voordeel. Als deze speler ook het daaropvolgende punt wint, is de game beëindigd. Als de andere
speler het tweede punt wint, wordt het opnieuw 40-40. Er wordt net zo lang doorgespeeld tot één van beide
spelers twee punten achter elkaar wint.
o Bij 6-6 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten)
o De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert vanaf rechts voor het eerste punt. De
tegenpartij serveert daarna vanaf links voor het tweede punt en vervolgens vanaf rechts voor het
derde punt.
o Iedere speler serveert daarna steeds voor twee punten. Eerst vanaf links en daarna vanaf rechts.
o Er is een normale telling (1, 2, 3). Degene die het eerst 7 punten haalt, met een verschil van twee
punten, wint de tiebreak. De set is dan gewonnen met 7-6. Na iedere 6 punten in de tiebreak
moeten de spelers wisselen van speelhelft.
• In de enkel en dubbel wordt bij 1-1 in sets een beslissende wedstrijdtiebreak tot 10 punten (met een
verschil van 2 punten) gespeeld. De uitslag van deze set kan bijvoorbeeld 10-5, 10-8 of 11-9 zijn.

