Competitiezaken bij tafeltennis
Wat u als ouder van een jeugdlid moet weten…
Competitie
 Het jaar bestaat uit twee wedstrijdseizoenen
o Voorjaar: februari t/m april
o Najaar: september t/m november
 Een seizoen bestaat uit 10 wedstrijden: 5 thuis- en 5 uitwedstrijden
 In een wedstrijd zijn er 10 punten (games) te behalen
o 3 spelers tegen 3 spelers = 9 games
o 1 dubbelspel (2 spelers tegen 2 spelers tegelijkertijd)
 Een game wordt gespeeld volgens het best-of-five systeem
o Een speler wint de game als hij/zij 3 sets gewonnen heeft
 1 set = 11 punten
o Men serveert om de 2 punten
o 10-10? Dan met 2 punten verschil winnen en om de beurt serveren
 Kan iemand niet spelen?
o Stap 1: Probeer met een andere speler te wisselen
o Stap 2: Neem contact op met de wedstrijdsecretaris
 Sportief gedrag staat voorop
 Ouders zijn altijd welkom om te kijken: hetzij bij een wedstrijd, hetzij bij een training
o De koffie staat al klaar!
Thuiswedstrijden
 Thuiswedstrijden vinden plaats in gymzaal De Kooi, Kooistukken 86
 Thuiswedstrijden starten altijd om 14:00 uur
o Het kind is uiterlijk 13:30 uur aanwezig
 Na afloop ruimen de zaalwacht én spelers de tafels op
o Motto: vele handen maken licht werk
Uitwedstrijden
 Op het wedstrijdoverzicht staat de vertrektijd en plaats vermeld
 Er wordt een wisselend vervoerssysteem gehanteerd
o Om de beurt is één ouder verantwoordelijk voor het vervoer
o Kunt u niet rijden?
 Stap 1: Probeer met een ander te wisselen
 Stap 2: Contacteer de wedstrijdsecretaris
 Aanvangstijd op het wedstrijdschema betekent ‘Start van de wedstrijd’
o Vertrektijd betekent de tijd waarop verzameld dient te worden om te vertrekken
 De ouder blijft als begeleider in de zaal
 De ouder controleert na afloop het uitslagformulier
o Na goedkeuring plaatsen één van de spelers én de ouder een handtekening
o U krijgt het blauwe formulier mee, deze moet dezelfde dag ingeleverd worden bij de
wedstrijdsecretaris, (in de brievenbus) op Loopstukken 19 te Eelde
Voor spelers
 Op www.tafeltennismasterz.nl staat meer informatie over de spelregels en spelsituaties.
Test je kennis!
Bij vragen over de competitie / tafeltennis, kunt u ook contact opnemen met de wedstrijdsecretaris
jeugd. Ook bij de trainers kunt u met vragen terecht.

