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Inleiding
De informatie, die in dit document is opgenomen, valt onder verantwoordelijkheid van de
organisatie Padelcompetitie 2020 (KNLTB). De opzet is gewijzigd doordat KNLTB en NPB deze
competitie gezamenlijk aanbieden.
Hieronder tref je een aantal belangrijke tips en aanwijzingen aan betreffende de KNLTB
Padelcompetitie 2020. Het is raadzaam om de tips en regels van dit wedstrijdbulletin nauwkeurig
door te lezen, voordat de competitie begint. Zo ben je op de hoogte van alle voorwaarden die
worden gesteld aan deelname.
Mochten zich tijdens de competitie problemen voordoen, dan dien je dit in eerste instantie met
jouw tegenstander op te lossen. De competitie kent een gezellig en sportief karakter waarbij we
er vanuit mogen gaan dat er geen onoplosbare problemen ontstaan. Kom je er met jouw
tegenstander niet uit, overleg dan met je VCL.

Communicatie via Verenigingscompetitieleider (VCL) Verplicht
Alle communicatie betreffende de KNLTB Padel najaarscompetitie 2020 verloopt uitsluitend via
de VCL. Voor correspondentie betreffende de competitie verzoeken wij de VCL gebruik te
maken van Postbus 8021, 1180 LA Amstelveen of padel@knltb.nl. Graag bij iedere
correspondentie de speeldag, de klasse en het afdelingsnummer van de betreffende ploeg
vermelden.
Uitstel en verplaatsen van competitiewedstrijden
Eerder en later spelen van een competitiedag is altijd toegestaan, wanneer beide aanvoerders
akkoord zijn. Bevestig dit met een email of appbericht om onduidelijkheid te voorkomen.
Het omdraaien van thuiswedstrijden naar uitwedstrijden mag ook in onderling overleg. De
verantwoordelijkheid ligt wel bij de ploegen. Als beide aanvoerders geen overeenstemming
bereiken dan geldt de officiële speeldatum. Het is wel de bedoeling dat hier constructief mee om
wordt gegaan.
Het is niet toegestaan eenzijdig wedstrijden uit te stellen wegens verhindering, vakantie, ziekte
of blessures van spelers. In dergelijke gevallen dient men voor invallers te zorgen!
Gegevens park
De gegevens van het park waar wordt gespeeld kan men terugvinden in de verstuurde
wedstrijduitnodiging.
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Begintijden
Begintijden van wedstrijden zijn:
Vrijdag:
19.00 uur
Voor de zaterdag en zondag geldt een variabele begintijd waarbij kan worden gekozen voor hele
of halve uren, niet vroeger dan 10.00 uur en niet later dan 16.30 uur. De thuisspelende ploeg
bepaalt het aanvangstijdstip, mocht de thuisspelende vereniging aanvangstijd buiten deze
“window” willen aanhouden, dan is dit mogelijk in onderling overleg met de tegenstander.
Inhaaldag
In principe kent de KNLTB Padel najaarscompetitie 2020 meerdere inhaaldagen. Zorg ervoor
dat het plannen van een inhaaldag altijd met wederzijdse instemming gebeurt, indien dit niet het
geval is, geldt de eerste officiële inhaaldatum. Verenigingen moeten er rekening mee houden
dat hun ploegen in onderling overleg een nieuwe datum mogen en kunnen zoeken. Is er geen
nieuwe speeldatum mogelijk, geef dan bij het invoeren van de uitslagen de status “Niet
gespeeld” aan. Bij het opmaken van de eindstanden wordt de ontbrekende uitslag dan op 0-0
vastgesteld.
Wachten bij slechte weersomstandigheden
In de KNLTB Padel najaarscompetitie 2020 hebben de spelende ploegen zelf de
verantwoordelijkheid om te bepalen of de padelbanen bespeelbaar zijn (eventueel in afstemming
met de verantwoordelijke VCL).
Hebben de spelers bepaald dat een competitiewedstrijd wegens weersomstandigheden niet op
tijd kan beginnen/is onderbroken, dan zijn beide ploegen verplicht te wachten tot de
omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen mogelijk is.
Indien dit één uur na de officiële begintijd/na het moment van onderbreking nog niet het geval is,
dan kan de wedstrijd in onderling overleg onderbroken en/of verplaatst worden.
Samenstelling ploegen
In de KNLTB Padel najaarscompetitie 2020 wordt er gemengd gespeeld. Dit houdt in dat er in de
teams alle combinaties heren/dames/gemengd mogen spelen, inschrijven is toegestaan voor
spelers vanaf 15 jaar. Voor jongere spelers is er de jeugdcompetitie (zie onder); in uitzonderlijke
gevallen is dispensatie voor een jongere speler mogelijk. Hiervoor dient een onderbouwd
verzoek aan de KNLTB (padel@knltb.nl) te worden toegezonden. Dit dient minimaal 3 weken
voorafgaand aan de competitie plaats te vinden.
Op de zondag wordt er in de KNLTB Padel competitie dit jaar naast de ‘Topklasse’ ook de
‘Hoofdklasse’ gespeeld.

Er wordt gespeeld in de volgende klassen:
Topklasse
Hoofdklasse
Klasse 1: Wedstrijdspelers
Klasse 2: Gevorderde spelers
Klasse 3: Beginnende / Recreatieve spelers
Jeugdcompetitie
Ook in het najaar 2020 wordt de padelcompetitie aangeboden voor jeugdspelers. Jeugd t/m 17
speelt in de open klasse op zondag.
Beschikbare banen
Het minimum aantal padelbanen, dat per competitiedag (zaterdag en zondag) beschikbaar moet
worden gesteld, is als volgt gerelateerd aan het aantal ingeschreven ploegen voor een
speeldag:
Aantal ingeschreven ploegen:
1 t/m 4 ploegen
5 t/m 8 ploegen
9 t/m 12 ploegen
13 t/m 16 ploegen
Etc.

Minimum aantal banen:
1 baan
2 banen
3 banen
4 banen

Doordeweekse speeldag (vrijdag)
Aantal ingeschreven ploegen: Minimum aantal banen:
1 of 2 ploegen
1 baan
3 of 4 ploegen
2 banen
5 of 6 ploegen
3 banen
7 of 8 ploegen
4 banen
Etc.

Telling
In de KNLTB Padelcompetitie wordt alleen op vrijdagavond de beslissende wedstrijdtiebreak (10
punten) toegepast. Een wedstrijdtiebreak wordt gespeeld op het moment dat de stand na de
tweede set gelijk is. Winnaar van de beslissende wedstrijdtiebreak – en daarmee de partij – is
degene die het eerst tien punten behaalt op voorwaarde dat er een verschil is van twee punten.
Deze wedstrijdtiebreak vervangt de beslissende derde set en moet in MijnKNLTB ingevoerd
worden als zijnde bijvoorbeeld 10-6 of 11-13. Wanneer in een poule twee of meer teams met
een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd, dan geldt deze beslissende wedstrijdtiebreak bij het
bepalen van de eindstand als een set met games (1-0 of 0-1).
Alle wedstrijden op zaterdag en zondag worden in drie volledige sets gespeeld.
Opstelling ploegen
In de competitie stel je per ronde koppels samen. Ronde 1 (met partij 1 en partij 2) staat los van
ronde 2 (met eveneens partij 1 en partij 2). Een speler mag per ronde slechts één partij spelen.
Dit betekent automatisch dat een speler tijdens een competitiewedstrijd in maximaal twee
partijen mag uitkomen. Indien tweemaal met dezelfde partner wordt gespeeld mag er niet tegen
dezelfde combinatie uit ronde 1 gespeeld worden. Bij de ploeguitwisseling dient men dus 2
partijen op te schrijven, na het spelen van de twee partijen dient men uiterlijk 15 min voor
aanvang van de derde partij, de overige partijen in de digitale teamopstelling gezet.
Aanvoerders worden geacht het sterkste koppel (op basis van speelsterkte) in partij 1 van iedere
ronde op te stellen tenzij er met vaste koppels wordt gespeeld. Indien 1 ploeg met vaste koppels
speelt stelt die ploeg wel in beide rondes de sterkste combinatie op in partij 1.
Twee keer spelen in één week of spelen voor twee verenigingen
In de Padelcompetitie mag je meerdere keren in de week uitkomen voor één vereniging dus
zowel op vrijdag, zaterdag en zondag. Hiervoor is geen dispensatie nodig. Let hierbij wel op de
ploegopgave.
Wil je twee keer uitkomen voor twee verenigingen, dan dient de VCL van een van beide
verenigingen dispensatie aan te vragen, dit kan per e-mail naar padel@knltb.nl. De dispensatie
wordt verleend aan één team per padelvereniging, daarnaast moet de speler minimaal 3
speeldagen per team gespeeld hebben.
Invallen in een andere ploeg
Een speler mag invallen in een ander team van dezelfde vereniging, mits dit niet in een team is
in dezelfde competitiepoule.

Uitwisseling van ploegopstelling
De beide aanvoerders zijn verplicht vóór het begin van de competitiewedstrijd:
1.
De ploegopstelling via MijnKNLTB in te voeren en te bevestigen (zodra de aanvoerders
allebei hun opstelling hebben bevestigd, wordt de ploegopstelling voor de aanvoerder van de
tegenstander zichtbaar).
2.
Te controleren of de ploegopstelling van de andere ploeg niet in strijd is met bepalingen
betreffende de speelgerechtigdheid en/of de volgorde van speelsterkte. Is een opstelling
hiermee in strijd, dan dient de aanvoerder van de desbetreffende ploeg de opstelling te wijzigen.
Nieuwe spelers mogen niet aan de opstelling worden toegevoegd.
3.
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in de
desbetreffende spelsoort van de dag kan de aanvoerder de in lid 1 bedoelde ploegopstelling
wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden toegevoegd. Ook kan de aanvoerder
15 minuten voor aanvang van de derde dubbelspelpartij (partij 1 van ronde 2) de ploegopstelling
wijzigen. Nieuwe spelers mogen ook hier aan de opstelling worden toegevoegd.
Deze wijziging dient schriftelijk te worden vastgelegd en door beide aanvoerders te worden
geparafeerd.
De aanvoerder dient het spelersprofiel via MijnKNLTB van nieuwe spelers zoals genoemd in lid
b en/of spelers die bij de ploeguitwisseling zoals genoemd in lid 1 afwezig waren ter inzage te
geven.
De aanvoerders zijn verplicht om te controleren of de wijziging van de ploegopstelling van de
andere ploeg niet in strijd is met bepalingen betreffende de speelgerechtigdheid en/of de
volgorde van speelsterkte. Is een opstelling hiermee in strijd, dan dient de aanvoerder van de
desbetreffende ploeg de opstelling te wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden
toegevoegd.
Indien deze wijziging niet uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij per
ronde in de desbetreffende spelsoort van de dag heeft plaatsgevonden (of 15 minuten voor
aanvang van de derde dubbelspelpartij), dienen de dubbelspelpartijen te worden gespeeld
overeenkomstig de in lid 1 bedoelde ploegopstellingen.
Wedstrijdformulier
De aanvoerder van de ontvangende ploeg is verplicht het wedstrijdformulier via MijnKNLTB
volledig digitaal in te vullen volgens de voorschriften van de CL.
De door onvoltalligheid van een ploeg niet gespeelde partijen dienen ook op het
wedstrijdformulier te worden vermeld.
Indien om andere redenen niet alle partijen zijn gespeeld (bijvoorbeeld door de
weersomstandigheden), dient de aanvoerder van de ontvangende ploeg het digitale
wedstrijdformulier in te vullen. Hierop moeten de uitslagen van de geheel en gedeeltelijk

gespeelde partijen worden ingevuld, alsmede de voorlopige totaaluitslag (0-0 indien de
betreffende wedstrijd nog niet is begonnen).
Inzenden en controleren wedstrijduitslagen
De aanvoerder van de ontvangende ploeg is verplicht direct na afloop van de wedstrijd de
uitslagen van elke geheel of gedeeltelijk gespeelde competitiewedstrijd, dan wel afgelaste of
reglementair niet gespeelde competitiewedstrijd, via MijnKNLTB aan de KNLTB door te geven.
De aanvoerder van de bezoekende ploeg is verplicht om, voor het verlaten van het terrein, de
digitaal ingevoerde wedstrijduitslagen van de betreffende speeldag op juistheid te controleren.
Het niet-voldoen aan deze verplichting heeft tot gevolg dat de mogelijkheid vervalt om tegen de
ingevoerde uitslagen een protest in te dienen.
Goedkeuring en benodigde ballen voor competitie
Voor een competitiewedstrijd van 4 partijen dienen 6 nieuwe ballen beschikbaar te zijn.
Inhoud EHBO-verbandkoffer bij competitiewedstrijden
Het is verplicht een goedgevulde EHBO-doos beschikbaar te hebben op competitiedagen. Deze
EHBO-verbandkoffer moet voldoen aan de richtlijnen van het Oranje Kruis voor een
Evenementen en Sportverbandset. Deze richtlijnen zijn te raadplegen op de website van het
Oranje Kruis: www.hetoranjekruis.nl
Accommodatiebepalingen
De banen moeten in goede staat verkeren en geen gevaar opleveren voor de spelers. Daartoe
dienen banen per 1 januari 2019 na renovatie, ombouw of nieuw aanleg te beschikken over een
NOC*NSF/KNLTB keurmerkcertificaat.
Om te komen tot een NOC*NSF/KNLTB keurmerkcertificaat dient het project betreffende aanleg,
renovatie of ombouw werkzaamheden te worden geregistreerd op de NOC*NSF
Sportvloerenlijst via https://sportvloeren.sport.nl/nieuw-sportvloerproject. Dit keurmerkcertificaat
representeert het bewijs dat de banen zijn aangelegd volgens de NOC*NSF normen voor padel
(minimale kwaliteitseisen).
Alle erkende en gecertificeerde padelbanen zijn te raadplegen via de NOC*NSF
Sportvloerenlijst. Ook zijn hier de bedrijven vindbaar die padelbanen onder keur kunnen
aanleggen. Via de KNLTB en op de website www.centrecourt.nl kunt u meer informatie inwinnen
over het kwaliteitszorgsysteem en de aanleg van padelbanen.

Bij de banen dienen behoorlijke kleedkamers met was- en douchegelegenheid, een toilet en een
kantine aanwezig te zijn. De vereiste kleedkamers met was- en douchegelegenheid moeten
beschikbaar zijn van een half uur voor aanvang van de competitiewedstrijd tot een half uur na
het beëindigen respectievelijk afbreken van de wedstrijd. Wanneer men constateert dat de
vereniging niet aan deze voorwaarden voldoet ontvangt de KNLTB graag een melding.
Kleding en schoeisel
Tijdens een wedstrijd behoort men schone en algemeen geaccepteerde padelkleding te dragen.
Het schoeisel dat men tijdens een wedstrijd draagt dient geschikt te zijn voor Padel en mag het
speelveld niet beschadigen.
Onderzoeken en protesten
De organisatie van de KNLTB Padelcompetitie 2020 gaat er vanuit dat er geen protesten
ontstaan gedurende de speeldagen. Is er een verschil van mening tussen ploegen/spelers
tijdens de speeldag, dan verwachten wij dat de ploegen/spelers er samen uitkomen.
De KNLTB Padelcompetitie 2020 dient een sportieve uitstraling te hebben, alle spelers van de
KNLTB Padelcompetitie 2020 zien wij als ambassadeurs van de sport Padel.
Mocht er onverhoopt toch een onoplosbare situatie ontstaan dan kan men een protest of beroep
indienen via de VCL bij de KNLTB (zie Competitiereglement).

Bijlage I Aanvullend reglement Topklasse
Speelgerechtigdheid Play-off
Gerechtigd om mee te spelen in de play-off zijn alleen spelers die minimaal twee
speeldagen daadwerkelijk hebben meegespeeld voor de betreffende vereniging in de KNLTB
landelijke padel competitie van het betreffende competitiejaar (deze speeldagen kunnen ook op
vrijdag/zaterdag/zondag en/of een andere klasse zijn dan de Topklasse).
Uitstel van competitiewedstrijden
Wedstrijden die door slechte weersomstandigheden niet gespeeld en/of niet afgespeeld kunnen
worden, kunnen op de inhaaldagen gespeeld worden.
Play-off Topklasse
De nummers 1 en 2 in de eindstand van beide Topklassen spelen om het landskampioenschap
tijdens een één- of tweedaagse wedstrijdreeks, de play-off geheten. De nummers 1 in de
eindstand worden geplaatst. Indien in de eindstand van de competitie twee of meer ploegen
gelijk eindigen, wordt hun onderlinge volgorde bepaald overeenkomstig artikel 17 van het
KNLTB Competitiereglement Padel 2020, met dien verstande dat wanneer hierdoor geen
beslissing kan worden verkregen, er geen beslissingswedstrijd wordt vastgesteld, maar dan
eindigt de ploeg, die in de onderlinge ontmoeting een uitwedstrijd speelde, hoger.
Gelijke stand in Play-off
Indien een wedstrijd tijdens de play-off in 2-2 eindigt, wordt de onderlinge volgorde bepaald door
vergelijking van het aantal gewonnen sets; wanneer dit aantal gelijk is, dan wordt de onderlinge
volgorde bepaald door vergelijking van het aantal gewonnen spellen; indien ook het aantal
gewonnen spellen gelijk is, dan is de uitslag in de onderlinge competitiewedstrijd bepalend.
Indien de onderlinge competitiewedstrijd gelijk geëindigd is, dan wordt de onderlinge volgorde
bepaald door vergelijking van het aantal gewonnen sets in die onderlinge wedstrijd; wanneer dit
aantal gelijk is, dan wordt de onderlinge volgorde bepaald door vergelijking van het aantal
gewonnen spellen in die onderlinge wedstrijd. Mocht ook dat geen uitsluitsel geven dan is de
ploeg, die in de reguliere competitie in de onderlinge, de competitiewedstrijd een uitwedstrijd
speelde winnaar.
Padelballen
De ballen in het play-off weekend worden vanuit de KNLTB voorzien.

Info Play-off
De halve finales van de Play-off worden gespeeld op zaterdag 31 oktober (locatie nader te
bepalen)
Aanvang Play-off halve finales is 09.00 uur en 13.00 uur.
De finale van de Play-off wordt gespeeld op zondag 1 november.
Aanvang Finale om 13.00 uur.
Spelers dienen op dat tijdstip aanwezig te zijn.

