De naam Geel competitie wordt Junioren

INSCHRIJVING KNLTB JEUGDCOMPETITIE

’s-Hertogenbosch, november ‘18
Beste jeugdleden en ouder(s),
De Wintercompetitie is weliswaar net begonnen maar wij zijn inmiddels bezig met de
voorbereidingen voor de Groene en Junior(GEEL) voorjaarscompetitie. Binnenkort moeten
wij aan de KNLTB doorgeven welke teams gaan deelnemen aan de voorjaarscompetitie
2019.
Inschrijven/voorwaarden
Voor de voorjaarscompetitie willen we alle kinderen die trainen met groene of gele ballen
in de gelegenheid stellen om zich in te schrijven via het bijgevoegde inschrijfformulier.
Of je wordt ingedeeld, is afhankelijk van:
 verplichte deelname aan de training gedurende het gehele jaar bij TV Asmunt
 jouw beschikbaarheid tijdens de competitiedagen: bij inschrijving gaan we ervan
uit dat je beschikbaar bent op alle speeldagen inclusief de inhaaldagen!
Alleen in overleg met je captain kun je een dag verhinderd zijn.
 het trainersadvies, dit advies is bepalend.
 jouw leeftijd:
GROEN
: Deelnemende junioren moeten geboren zijn in 2009 t/m

2007 en hebben het niveau groen. In uitzonderlijke gevallen,
als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor geel,
mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2005). Of als het
kind erg getalenteerd is en niveau oranje is ontgroeid, mag
het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2011). Speel je momenteel
in oranje dan is het trainersadvies bepalend of je groencompetitie
mag spelen. Raadpleeg hiervoor van te voren je trainer.
JUNIOR(Geel): 10 t/m 14 jaar, (2005-2009) en 11 t/m 17 jaar, (2002-2008).
De Technische Commissie (TEC) bepaalt wie er uiteindelijk gaan deelnemen aan de
competitie. Dit gebeurt ALTIJD in overleg met de trainers van TV Asmunt.
Selectiekinderen
Jeugdleden die reguliere selectietraining of verbrede selectietraining volgen zijn verplicht
om deel te nemen aan deze competitie. Zij hoeven zich niet aan te melden via het
inschrijfformulier en zullen dan ook worden ingedeeld.
Teamsamenstelling
De teamsamenstelling is afhankelijk van het kunnen formeren van complete teams met het
juiste niveau, leeftijd en aantal inschrijvingen. Ook houden we rekening met het sociale
aspect. We kunnen niet met alle wensen rekening houden maar je mag daarom 1
vriendje/vriendinnetje op het inschrijfformulier aangeven waar je graag mee in het team
zou willen zitten. Dan proberen wij daar als TEC rekening mee te houden.
Het aantal teams dat ingeschreven kan worden is afhankelijk van het aantal beschikbare
banen. De TEC streeft ernaar om alle inschrijvingen die voldoen aan de voorwaarden te
plaatsen.
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Begeleiding
Van de ouders verwachten we dat ze onze jeugd minimaal 2 keer begeleiden bij een
wedstrijd en zij bereid zijn te rijden in geval van een uitwedstrijd. Daarnaast wijst de TEC
(bij toerbeurt) een captain aan waarvan verwacht wordt dat de ouder begeleidingscoördinator is voor het desbetreffende team. De functie van begeleidingscoördinator houdt
in het kort in dat hij/zij in overleg met de overige leden van het team een begeleiding/
spelersschema maakt, ervoor zorgt dat er bij iedere speelronde een volledig team
aanwezig is om alle partijen te kunnen spelen, dat het wedstrijdformulier wordt ingevuld en
de uitslag wordt doorgegeven aan de KNLTB (via internet).
Voor aanvang van de competitie worden de teamcaptains hierover uitvoerig geïnformeerd.

Wil je graag meedoen en voldoe je aan de voorwaarden? Mail het inschrijfformulier dan zo
spoedig mogelijk naar: tec@tvasmunt.nl

Doe dit uiterlijk 10 december 2018!!
Indien je nog vragen hebt kun je mailen naar de TEC
Met vriendelijke tennisgroet,
TEC TV Asmunt
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Inschrijfformulier KNLTB jeugdcompetitie
Ja, ik doe graag mee aan de Groene en Junior(GEEL) Voorjaarscompetitie 2019
Naam

:

Adres

`

Geboortedatum

:

:

Telefoon

:

Bondsnummer

:

Mobiel

:

Emailadres

:

Competitie

:Groen/Junior(geel)

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

:

Trainersadvies

:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ik wil graag samen in een team met (vriendje/vriendinnetje): …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bij meerdere kinderen:
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