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HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen
1. Toernooireglement
Het Padel Toernooireglement van de KNLTB is van toepassing voor alle padeltoernooien. In
dit reglement staan voorwaarden opgenomen voor de organisatie van en deelname aan een
padeltoernooi.
2. Padel spelregels
De F.I.P. rules of padel zijn van toepassing op alle nationale padeltoernooien. Deze regels zijn
te raadplegen op de site van de F.I.P.
3. Gedragscodes en het reglement Fair Play
De algemene gedragscodes van de KNLTB en het reglement Fair Play zijn van toepassing op
alle padeltoernooien.
4. Definities en afkortingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
KNLTB:
Vereniging:

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
een vereniging die het lidmaatschap van de KNLTB heeft
verkregen.
Wedstrijdcomité:
een organisatie die geen lid is van de KNLTB, maar in staat
wordt gesteld door de KNLTB om, naast de Verenigingen en
overige leden, door de KNLTB goedgekeurde toernooien te
organiseren.
Nederlandse speler:
de speler, die de Nederlandse nationaliteit bezit, tenzij hij
in overeenstemming met de bepalingen van de F.I.P. een andere
padelnationaliteit heeft verkregen. Maar ook een speler, die een
andere nationaliteit bezit, maar ten minste de laatste drie jaren in
Nederland gevestigd is geweest en die met goedkeuring van de
KNLTB de Nederlandse padelnationaliteit heeft gekozen door dit
schriftelijk bij de KNLTB in te dienen en schriftelijk bevestigd te
hebben gekregen.
Organisatie:			
De organisator van een padeltoernooi.
Padel spelregels:
De officiële door de KNLTB gepubliceerde vertaling van de door
de F.I.P. vastgestelde padel spelregels.
F.I.P.:
De internationale padelfederatie (Federación Internacional de
					 Pádel).
Zwaarte:
een aanduiding voor hoeveel ranglijstpunten bij het betreffende
toernooi behaald kan worden.
Spelsysteem:		
De manier waarop het schema van het onderdeel gespeeld wordt
Wedstrijdformat:
De manier waarop er bij iedere wedstrijd geteld wordt.
Lucky loser:
Een koppel dat oorspronkelijk vanuit het kwalificatieschema niet
door zou stromen naar het hoofdschema, maar door een
terugtrekking van een ander koppel wel toegelaten kan worden.
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HOOFDSTUK 2		

Organiseren padeltoernooi

5. Organisatoren padeltoernooi
De volgende organisaties mogen een padeltoernooi organiseren:
• KNLTB;
• Verenigingen, overige leden en  Wedstrijdcomités;
• Andere organisatoren, die van de KNLTB goedkeuring hebben gekregen.
6. Zwaartes padeltoernooien en afdracht aan de KNLTB
Een padeltoernooi kan worden georganiseerd in één van de volgende zwaartes:
• P500
• P250
• P100
• Promotietoernooi
De afdracht voor het toekennen van de organisatie van een padeltoernooi wordt jaarlijks per
zwaarte  vastgesteld door de KNLTB en op de KNLTB website gepubliceerd. De organisatie
is verplicht de vastgestelde afdracht aan de KNLTB te voldoen.
7. Landskampioenschappen en masters
Met uitsluiting van andere organisatoren is alleen de KNLTB bevoegd voor Nederlandse
spelers padeltoernooien te organiseren:
• Om het kampioenschap van Nederland;
• Om het kampioenschap van Nederland voor jeugd in diverse leeftijdsgroepen;
• Om het kampioenschap van Nederland voor Senioren in diverse leeftijdsgroepen.
Voor alle bovenstaande kampioenschappen geldt dat deelname alleen mogelijk is op basis
van regels – inclusief de bepaling van leeftijdsgroepen – die worden vastgesteld door de
KNLTB.
De KNLTB kan ‘Masters’ padeltoernooien organiseren. Deelname aan deze padeltoernooien
is alleen mogelijk op basis van regels die worden vastgesteld door de KNLTB.
De KNLTB kan dispensatie verlenen voor één of meer bepalingen van dit reglement voor het
Nederlands Kampioenschap padel. De afwijkende bepalingen zullen voor het openen van de
inschrijving van het kampioenschap gepubliceerd worden.
8. Aanvraag en goedkeuring
Een padeltoernooi kan alleen worden aangevraagd namens een Vereniging, overig lid of
Wedstrijdcomité door een persoon met:
• een geldig KNLTB lidmaatschap;
• de functie toernooileider bij de organisatie die de aanvraag doet.
Een padeltoernooi kan alleen worden aangevraagd via MijnKNLTB tijdens de vooraf bekend
gemaakte aanvraagperiode.
• Voor de organisatie van een padeltoernooi is de goedkeuring nodig van de KNLTB.
De KNLTB beslist op de aanvraag voor de goedkeuring en bericht de aanvrager
hierover zo spoedig mogelijk.
De KNLTB kan een verleende goedkeuring intrekken als wordt vastgesteld dat de
Organisatie niet meer voldoet aan de geldende eisen of om een andere volgens de
KNLTB geldende reden . De reden voor het intrekken van de goedkeuring wordt
		
gemeld aan de Organisatie.
• Tegen het besluit tot het niet verlenen of intrekken van de goedkeuring staat geen
bezwaar of beroep open.
9. Padelbanen en accommodatie
De padelbanen waarop het padeltoernooi wordt gespeeld moeten voldoen aan de eisen die
zijn vastgelegd door de KNLTB en NOC*NSF. Deze eisen zijn opgenomen in bijlage A van dit
reglement.
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10. Gebruik toernooiprogramma
De organisatie is verplicht om gebruik te maken van de Toernooi Planner voor het organiseren
van padeltoernooien.
De Toernooiplanner wordt gebruikt voor de controle van de speelgerechtigdheid van de
deelnemers, het spelen van het padeltoernooi en het versturen van de uitslagen.
De Toernooi Planner kan aangeschaft en gedownload worden via Toernooi.nl
11. Toernooileider
De toernooileider van de organisatie is vóór, tijdens en na het padeltoernooi het aanspreekpunt
voor de KNLTB, de deelnemers en eventuele KNLTB Officials. De toernooileider moet
gedurende het padeltoernooi aanwezig of telefonisch bereikbaar zijn. De toernooileider zorgt
ervoor dat dit reglement altijd aanwezig en/of te raadplegen is (fysiek of digitaal).
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HOOFDSTUK 3		

Voorbereidingen op het toernooi

12. Bijzondere bepalingen
De organisatie moet voor het openen van de inschrijving voor het padeltoernooi de
bijzondere toernooibepalingen opstellen om potentiële deelnemers te voorzien van specifieke
informatie over het padeltoernooi. In deze bijzondere bepalingen moeten in elk geval de
volgende zaken vermeld worden:
• welk spelsysteem er wordt gehanteerd. Dit kan per onderdeel verschillen. Als er
sprake
is van poulesysteem met een afvalsysteem
moet er vermeld worden hoeveel 				
deelnemers er per
poule doorstromen naar het afvalschema;
• de telling die gebruikt wordt voor het padeltoernooi;
• de criteria voor het uitloten van spelers bij een overschrijding van het maximaal
aantal
partijen;
• Bij P250 en P500 de datum en het tijdstip van de acceptatie;
• bij P250 en P500 de datum en het tijdstip tot wanneer de wildcards aangevraagd
kunnen worden;
• de datum en het tijdstip van de loting;
• of en welke uitwijkmogelijkheden er zijn bij slechte weersomstandigheden;
• het tijdstip waarop de partijen dagelijks beginnen;
• het tijdstip waarna een partij niet meer wordt gestart of hervat;
• de manier waarop de speeltijden bekend worden gemaakt en het uiterlijke moment
waarop de speler zijn/haar eerste speeltijd te horen krijgt;
• de naam van de toernooileider en eventueel scheidsrechter(s);
• dat het padeltoernooi is goedgekeurd door de KNLTB;
• de verplichting voor deelnemers om lid te zijn van de KNLTB en daarmee gebonden
te
zijn aan de statuten en reglementen van de KNLTB, waaronder het Reglement Fair
Play;
• De kosten van deelname (inschrijfgeld).
13. Spelsystemen
In de bijzondere toernooibepalingen moet de Organisatie vermelden volgens welk
spelsysteem het padeltoernooi gespeeld gaat worden. Als dit per onderdeel verschilt , dan
dient dit apart aangegeven te worden.
P250 en P500 onderdelen
Het spelsysteem voor P250 en P500 onderdelen (A) wordt landelijk vastgelegd door de
KNLTB. Tenzij door de KNLTB anders wordt bepaald geldt dat wordt gespeeld volgens het
volgende spelsysteem:
Afvalschema bestaande uit maximaal 16 koppels, met ervoor een kwalificatieschema
bestaande uit maximaal 16 koppels:
Hoofdschema
• 12 koppels die rechtstreeks geaccepteerd worden op basis van totaalpunten op de
padelranglijst
• 2 koppels die doorstromen uit de kwalificatie
• 2 koppels die een wildcard krijgen toegewezen door de toernooiorganisatie
Kwalificatieschema
• 14 koppels die niet rechtstreeks geaccepteerd zijn voor het hoofdschema
• 2 koppels die een wildcard krijgen toegewezen door de toernooiorganisatie
Overige onderdelen
Voor de overige categorieën en onderdelen heeft de organisatie de keuze uit de volgende
spelsystemen:
• Afvalsysteem met kwalificatieschema
• Afvalsysteem
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•
•
•

Poule systeem
Poule systeem met afvalschema
Poule systeem met finalepoule

Als de Organisatie ervoor kiest een variant te spelen met een poulesysteem, moet er in de
bijzondere toernooibepalingen benoemd worden hoeveel deelnemers er van elke poule
doorgaan naar de volgende ronde. Dit aantal moet voor elke poule gelijk zijn.
14. Wedstrijdformat
Alle onderdelen die meetellen voor de nationale padelranglijst, dienen te worden gespeeld
om 2 gewonnen sets met een tiebreak op 6-6. Bij de P250 en P500 (A) onderdelen dient
er gespeeld te worden met Golden Point. Dit wil zeggen dat er bij de stand van 40-40 een
beslissend punt gespeeld wordt.
Bij de overige toernooionderdelen kan de organisatie zelf kiezen welk wedstrijdformat er
gehanteerd wordt.
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HOOFDSTUK 4 Inschrijven en terugtrekken
15. Voorwaarden om te kunnen deelnemen
Om aan een padeltoernooi te kunnen deelnemen moet een speler:
• lid zijn van de KNLTB;
• voldoen aan de voorwaarden omtrent speelsterkte, en/of leeftijd voor het onderdeel
van het padeltoernooi;
• hebben voldaan aan alle financiële verplichtingen tegenover de KNLTB;
• speelgerechtigd zijn volgens de KNLTB.
16. Inschrijven voor een padeltoernooi
Een speler moet zich inschrijven voor een padeltoernooi via MijnKNLTB.
Voor een geldige inschrijving is het nodig dat:
a. de speler akkoord is gegaan met de bijzondere toernooibepalingen;
b. de speler een machtiging voor de incasso van het inschrijfgeld heeft afgegeven (als
er sprake is van inschrijfgeld bij het KNLTB toernooi);
c. De speler ontvangt een bevestiging per e-mail op het bij inschrijving vermelde
e-mailadres dat de inschrijving is ontvangen;
Een inschrijving is pas definitief als beide spelers van het koppel waartoe de speler behoort
zich hebben ingeschreven.
Een speler kan verhinderingen opgeven bij zijn inschrijving als de toernooileider heeft
aangegeven dat dit mogelijk is. De toernooileider kan restricties opleggen voor het aantal
verhinderingen of restricties voor specifieke dagen (bijvoorbeeld het finaleweekend).
17. Terugtrekken uit een toernooi
Een speler kan zich tot de sluiting van de inschrijving zonder consequenties terugtrekken uit
het toernooi via MijnKNLTB.
Een terugtrekking is pas geldig als een speler hier een bevestiging van heeft ontvangen. Dit
kan een bevestiging zijn in MijnKNLTB of een e-mail van de toernooileider.
18. Terugtrekken voor het hoofdschema van een P500 of P250 A
• Als een koppel zich terugtrekt voor het hoofdschema vóór de loting van het
kwalificatieschema, dan wordt automatisch het hoogst niet geaccepteerde koppel
doorgeschoven naar het hoofdschema.
• Als een koppel zich terugtrekt voor het hoofdschema ná de loting van het
kwalificatieschema, dan komt er een extra plek vrij in het hoofdschema voor een
zogenaamde ‘lucky loser’. Deze plek wordt bepaald door te loten tussen de koppels
die in de laatste ronde van de kwalificatie verloren hebben.
• Als er twee of meer geplaatste koppels besluiten zich terug te trekken ná de loting
maar voordat er een partij in de eerste ronde gespeeld is, kan de toernooiorganisatie
bij P250 of P500 besluiten om het hoofdschema opnieuw te loten met een nieuwe
plaatsing.
19. Vervangen speler in een koppel, bij terugtrekking van één speler van een koppel
Als één speler zich terugtrekt uit het hoofdschema of het kwalificatieschema en zijn/haar
partner wil graag met iemand anders spelen, dan kan dat mits:
a. er nog geen volledige ronde is gespeeld in het betreffende schema of als niet alle
deelnemers in de poule een partij hebben gespeeld;
b. dit geen gevolgen heeft voor de originele acceptatie;
c. dit geen gevolgen heeft voor de plaatsing van de deelnemers van het onderdeel.
20. Inschrijving weigeren
Een Organisatie mag een inschrijving van een speler weigeren. De speler moet per e-mail
worden geïnformeerd waarom de inschrijving geweigerd is.
21. Verplicht om inschrijfgeld te betalen
Een speler is verplicht om het inschrijfgeld te betalen onafhankelijk of de speler daadwerkelijk
heeft deelgenomen aan het padeltoernooi, tenzij de speler is uitgeloot of als het onderdeel of
padeltoernooi niet doorgaat.
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HOOFDSTUK 5 Technische voorbereiding
22. Inschrijfcontrole
De toernooileider moet voorafgaand aan de plaatsing en de loting de ingeschreven spelers
controleren op hun speelgerechtigdheid. De toernooileider moet deze actie uitvoeren in de
Toernooi Planner. De ingeschreven spelers worden gecontroleerd op (actief) lidmaatschap,
bondsnummer, speelsterkte, geslacht en leeftijd, openstaande (financiële verplichtingen),
schorsingen en/of uitsluitingen. Als een ingeschreven speler niet door de controle komt, mag
de speler niet deelnemen aan het (betreffende onderdeel van het) padeltoernooi.
23. Acceptatie en plaatsing
• De toernooileider moet een acceptatie en plaatsing verrichten per onderdeel
van het padeltoernooi. De rangschikking van de acceptatie en loting vindt bij
onderdelen die meetellen voor de ranglijst plaats op basis van het totale aantal
punten van beide spelers per koppel op de meest actuele padelranglijst, waarbij
het koppel met het hoogste aantal punten als 1e geaccepteerd of geplaatst wordt,
daarna het koppel met het 2e hoogste totale aantal punten, etc.
• Bij onderdelen die mee niet meetellen voor de ranglijst, dient er geplaatst te worden
op basis van actuele padelrating.
• Bij een onderdeel met een afvalsysteem wordt het aantal geplaatste koppels
vastgesteld via de onderstaande tabel:

•

Schemagrootte

Aantal geplaatste koppels

4

0 of 2

8

2

16

2 of 4

32

4 of 8

64

8 of 16

128

16 of 32

Bij een onderdeel dat wordt gespeeld in een poulesysteem is het aantal geplaatste
deelnemers gelijk aan het aantal poules van het onderdeel.

24. Acceptatie en plaatsing bij P250 A en P500 A
De acceptatie en plaatsing van P250 en P500 toernooien wordt verricht door de
toernooiorganisatie. De volgende zaken zijn van toepassing op de acceptatie:
• Bij de acceptatie en plaatsing wordt de ranglijst van de week voorafgaand aan het
padeltoernooi gebruikt. Als het padeltoernooi bijvoorbeeld in week 20 is, zal de
ranglijst van week 19 gebruikt worden;
• De acceptatie dient op zijn laatst te worden verricht op de woensdag voorafgaand
aan de toernooiweek;
• De spelers dienen ervan op de hoogte gebracht te worden als ze niet geaccepteerd
zijn. Ze hebben dan nog 48 uur om zich per e-mail af te melden voor de kwalificatie.
De loting wordt dan ook minimaal 48 uur na afloop van de acceptatie verricht.
25. Wildcards P500 en P250
Bij de P500 en P250 padeltoernooien in het onderdeel A zijn er in de DD en HD twee
‘wildcards’ voor zowel het hoofdtoernooi als het kwalificatietoernooi beschikbaar. Deze
wildcards geven spelers de mogelijkheid om mee te doen met het hoofdschema of het
kwalificatietoernooi terwijl ze hier normaliter door de acceptatie niet voor in aanmerking
zouden komen.
• Wildcards kunnen aangevraagd worden tot het moment dat in de bijzondere
toernooibepalingen vermeld staat. Wildcards kunnen aangevraagd worden bij de
toernooiorganisatie door te mailen naar de organisatie.
• Als de Organisatie geen gebruik maakt van deze wildcards, dan wordt het
eerstvolgende koppel op de acceptatielijst doorgeschoven naar het hoofdschema
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dan wel het kwalificatieschema.
26. Loting en uitloting
• De toernooileider moet de loting op een onpartijdige wijze verrichten nadat de
geplaatste spelers hun toegewezen plek hebben gekregen in het speelschema of de
poules. In de Toernooi Planner krijgen de geplaatste spelers automatisch hun positie
toegewezen in het speelschema of de poule.
• Als er in een onderdeel met een afvalschema minder deelnemers zijn dan de
schemagrootte, komen op de open plekken ‘’bye’s’’. De speler die een ‘’bye’’
ontvangt gaat automatisch door naar de volgende ronde. In Toernooi Planner
worden de bye’s automatisch toegekend in het afvalschema en deze zijn niet toe te
kennen door de toernooileider.
• De toernooileider mag na de loting een dubbelspelkoppel of speler binnen een
dubbelspelkoppel wijzigen/toevoegen aan het speelschema, met inachtneming van
de volgende bepalingen:
a) De toernooileider mag koppels niet onderling van plaats verwisselen na de
loting;
b) De toernooileider mag een loting opnieuw verrichten als er twee of meer
geplaatste deelnemers zich terugtrekken uit een onderdeel. De toernooileider
mag dit alleen doen als er nog geen partij is gespeeld in het onderdeel.
• Een toernooileider moet een speler die is uitgeloot uiterlijk 24 uur na de loting
hierover informeren
• De toernooileider kan spelers benaderen om deze naar een ander onderdeel te
verplaatsen. Verplaatsing naar een ander onderdeel kan de toernooileider alleen
doen indien beide spelers hiermee akkoord zijn gegaan.
27. Aantal onderdelen in één toernooiweek
Spelers mogen tijdens een toernooiweek meespelen aan maximaal één onderdeel dat
meetelt voor de Nationale padelranglijst. Het maximale aantal onderdelen waaraan een
speler mee mag doen in een toernooiweek dat niet meetelt voor de Nationale padelranglijst,
wordt bepaald door de Organisatie zelf.
Mocht een speler alsnog bij twee of meer toernooien die meetellen voor de padelranglijst
in één speelweek actief zijn, kan er KNLTB er voor kiezen om van één toernooi of meerdere
toernooien de punten te verwijderen.
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HOOFDSTUK 6 Algemene toernooibepalingen
28. Kleding en schoeisel
• Een deelnemer is verplicht algemeen aanvaardbare sportkleding te dragen tijdens
een partij.
• Een deelnemer is verplicht om op de padelbaan schoenen te dragen die speciaal
voor padel of tennis zijn ontworpen en geen schade aanbrengen aan de toplaag van
de padelbaan.
		
29. Maximaal aantal partijen en rust
Een deelnemer kan niet verplicht worden om méér dan drie partijen te spelen op één dag.
Een deelnemer heeft recht op een rusttijd van tenminste een half uur na een partij.
30. Eindstand poule
Voor het spelen van spelsystemen met poules, is vastgesteld hoe de eindstand in deze
poules opgemaakt wordt. Dit is opgenomen in Bijlage B van dit reglement. Hierin zijn voor de
duidelijkheid ook voorbeelden toegevoegd.
31. Bevoegdheden toernooileider
De toernooileider beslist over:
a. de toepassing en uitleg van de padelspelregels en het strafpuntensysteem
(Bijlage C);
b. het starten en afbreken van een partij;
c. het toewijzen van de baan en de uitgifte van de ballen;
d. een geschil tussen deelnemers waarover zijn beslissing wordt gevraagd, tenzij dit is
opgedragen aan een andere functionaris zoals benoemd in dit reglement. De
toernooileider moet hoor en wederhoor bij de deelnemers toepassen, voordat hij/zij
een beslissing neemt;
e. alle overige gevallen met betrekking tot het padeltoernooi voor zover dit niet is
opgedragen aan een andere functionaris zoals benoemd in dit reglement.
32. Onverwachte weersomstandigheden
Bij slechte weersomstandigheden is de toernooileider bevoegd om eventueel in
samenspraak met de scheidsrechter een passende beslissing te maken over het verder
spelen van het padeltoernooi. Zo kan een toernooileider er altijd voor kiezen om indoor
verder te spelen. De spelers kunnen niet verplicht worden om een partij na 0:00u ’s avonds
voort te zetten of te starten.
33. Niet af kunnen spelen van het padeltoernooi
Als het padeltoernooi, volgens de toernooileider, niet op de vastgestelde einddatum
kan worden afgespeeld kan de toernooileider er voor kiezen om op een dag buiten de
toernooidata partijen in te halen. Spelers kunnen er niet toe verplicht worden om op deze
inhaaldag te spelen. Mocht er geen inhaalmoment overgekomen worden dan worden de
resterende partijen op ‘niet gespeeld’ gezet.
34. Inkorten partijen
De toernooileider kan ervoor kiezen om op een bepaalde dag de (resterende) partijen in
te korten. Dit mag alleen als de (weers)omstandigheden (van welke aard ook) tijdens een
padeltoernooi ervoor zorgen dat het padeltoernooi, volgens de toernooileider, niet op de
vastgestelde einddatum kan worden afgespeeld. De enige manier om een partij in te korten
is door een wedstrijdtiebreak tot de 10 punten te spelen ter vervanging van de volledige 3e
tiebreak set.
35. Ranglijstpunten en prijzengeld
Voor de onderdelen in de speelsterkte 1/2/3 (A) kunnen ranglijstpunten verdiend worden.
Daarnaast dient er voor deze onderdelen in een P250 en P500 toernooi een minimum
verplicht prijzengeld per koppel uitgekeerd te worden. Zowel de prijzengeldtabel als de
puntentabel is te raadplegen op de websites van de KNLTB.
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HOOFDSTUK 7 Arbitrage
36. Functies van scheidsrechters
Scheidsrechters kunnen op twee manieren in functie zijn op een toernooi:
• als toezichthouder. De toezichthoudende scheidsrechter neemt de taken van de
toernooileider over wat betreft de toepassing en uitleg van de padelspelregels. Ook
treedt hij/zij op bij een eventueel geschil tussen deelnemers;
• Als stoelscheidsrechter bij een partij. De spelers zullen hierbij zelf de telling en
padelspelregels toepassen. De scheidsrechter zal optreden indien de spelers er zelf
niet uitkomen.
37. Verplichting arbitrage
Bij de nationale padeltoernooien is arbitrage niet verplicht. De toernooiorganisaties van P500
toernooien kunnen arbitrage aanvragen bij de KNLTB. De KNLTB zal dan kijken naar de
mogelijkheden qua arbitrage bij het betreffende toernooi.
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HOOFDSTUK 8 Straf- en slotbepalingen
38. Strafbepalingen
1. De KNLTB is bevoegd een sanctie op te leggen aan die verenigingen/ en of
toernooileiders en wedstrijdcomités, die
a. een toernooi organiseren zonder van de KNLTB de daarvoor vereiste
goedkeuring te hebben ontvangen
b. verplichtingen in dit reglement hebben genegeerd dan wel overtreden;
c. de algemene of bijzondere toernooibepalingen van het door hen georganiseerde
toernooi overtreden;
d. op enigerlei wijze de belangen van de deelnemers aan het door hen
georganiseerde toernooi verwaarlozen.
2. De sancties die opgelegd kunnen worden zijn als volgt:
a. een waarschuwing;
b. een geldboete, tot een maximum van 2.500 euro;
c. het ontzeggen van de organisatie van een toernooi;
d. het intrekken van het certificaat van de toernooileider.
38. Beroepsmogelijkheid
Tegen een beslissing over een sanctie zoals bedoeld in artikel 38 onder 1 en 2 staat beroep
open bij de Raad van Beroep conform het Reglement Fair Play. De wijze van in beroep gaan
staat vermeld in de uitspraak/beslissing
39. Publicatie van straffen
Nadat de beroepstermijn is verstreken of nadat in beroep is beslist kan de KNLTB van een
straf opgelegd ingevolge het bepaalde in artikel 37 van dit reglement mededeling doen op de
website van de KNLTB.
40. Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de KNLTB.
41. Ingangsdatum van dit reglement
Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2022.
42. Wijziging van dit reglement
Dit reglement kan uitsluitend worden gewijzigd door het Bondsbestuur.
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BIJLAGE-A			

Eisen padelbanen en accommodatie

1.

De banen moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Padelspelregels en in goede
staat verkeren. Bovendien moeten banen die na 1 januari 2019 zijn aangelegd,
gerenoveerd of omgebouwd het NOC*NSF/KNLTB keurmerkcertificaat hebben
verkregen. Hoe dit keurmerkcertificaat kan worden verkregen staat vermeld in lid 3. Bij
de banen dienen behoorlijke kleedkamers met was- en douchegelegenheid, een toilet
en een kantine aanwezig te zijn. Voor onder andere de maatvoering van deze ruimten
wordt verwezen naar de handleiding voor clubgebouwen.  De vereiste kleedkamers met
was- en douchegelegenheid, het toilet en de kantine moeten ten minste beschikbaar zijn
van een half uur voor het begin van de eerste partij van de betreffende dag tot een half
uur na het tijdstip van beëindigen respectievelijk afbreken van de laatste partij van de
betreffende dag.

2.

Als de toernooiorganisator voor het spelen van het toernooi gebruik maakt van
kunstlicht, dient dit te voldoen aan de NOC*NSF normen.  De gebruikswaarde van deze
verlichting dient minimaal 300 lux voor buiten en 500 lux voor binnen te bedragen.

3.

Voor het verkrijgen van het NOC*NSF/KNLTB keurmerkcertificaat van padelbanen, zoals
bedoeld in lid 1, dienen nieuw aanleg, renovatie en ombouw als volgt plaats te vinden:
a. 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/nieuwsportvloerproject Dit keurmerkcertificaat vertegenwoordigd het bewijs dat de
padelbanen zijn aangelegd volgens de geldende NOC*NSF normen en het KNLTB
reglement (minimale kwaliteitseisen).
b. Voor de realisatie van een gecertificeerde padelbaan dient ten behoeve van het
NOC*NSF kwaliteitszorgsysteem een éénmalige bijdrage, het zogenoemde ‘bijdrage
kwaliteitszorgsysteem’ te worden voldaan door de hoofdopdrachtgever. De bijdrage
per padelbaan is vastgesteld op 50 euro per baan (prijspeil 2021).
c. De keuringswerkzaamheden, inhoudende praktijk- en laboratoriumonderzoek,
dient te worden uitgevoerd door een door NOC*NSF erkend keuringsinstituut. De
kosten hiervoor staan apart van de ‘bijdrage kwaliteitszorgsysteem’ en betreft de
locatie specifieke keuringswerkzaamheden van het keuringsinstituut. Afhankelijk
van het type werkzaamheid (nieuw aanleg, renovatie of ombouw) worden de
verschillende constructielagen getoetst op de geldende normen.
d. De eindkeuring omvat zowel een sporttechnische keuring als een reglementaire
keuring.

4.

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 de website www.centrecourt.nl kunt u meer informatie
inwinnen over de aanleg van padelbanen.
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BIJLAGE-B			

Eindstand in poules

De eindstand in een poule wordt als volgt bepaald:
Stap 1: De speler met de meeste winstpartijen wint de poule.
Stap 2: als dit geen uitsluitsel geeft, wordt er gekeken naar het onderlinge
resultaat.
Stap 3: als dit geen uitsluitsel geeft, wordt er gekeken naar het set percentage van de
deelnemers met hetzelfde aantal winstpartijen (het percentage gewonnen sets ten
opzichte van het totaal aantal gespeelde games).
Stap 4: als dit geen uitsluitsel geeft, wordt er gekeken naar het onderlinge resultaat van de
deelnemers met hetzelfde set percentage.
Stap 5: als dit geen uitsluitsel geeft, wordt er gekeken naar het game percentage van de
deelnemers met het gelijke set percentage (het percentage gewonnen games ten
opzichte van het totaal aantal gespeelde games).
Stap 6: als dit geen uitsluitsel geeft, wordt er gekeken naar het onderlinge resultaat van de
deelnemers met het gelijk game percentage.
1.
2.
3.

Voor het bepalen van het set- en game percentage worden de partijen tegen alle spelers
uit de poule meegenomen.
Als op grond van de bovenstaande stappen geen volgorde kan worden bepaald, beslist
het lot de onderlinge volgorde.
Een gediskwalificeerde deelnemer eindigt automatisch op de laatste plaats in de poule.
Dit geldt ook voor een deelnemer die een opgave of een walk-over geeft. Voor het
bepalen van de eindstand in de poule worden de gespeelde partijen tegen deze
deelnemer niet meegenomen.

Voorbeeld 1:
Als twee deelnemers hetzelfde aantal gewonnen partijen hebben in een poule, wordt de
volgorde bepaald op basis van het onderlinge resultaat (stap 2). Speler A heeft in het
onderstaande voorbeeld gewonnen van speler B en wint om deze reden de poule.
Speler A

Speler B

Speler C

Speler D

Speler A

X

6-4 6-4

6-4 6-4

4-6 4-6

Speler B

4-6 4-6

X

6-3 4-6 6-1

6-1 6-1

Speler C

4-6 4-6

3-6 6-4 1-6

X

6-3 6-3

Speler D

6-4 6-4

1-6 1-6

3-6 3-6

X

Winstpartijen

Set % winst

Game % winst

Speler D

Speler A

2

66,67

53,33

4-6 4-6

Speler B

2

57,14

60

6-1 6-1

Speler C

1

42,86

46,88

6-3 6-3

Speler D

1

33,33

38,46

X

Eindstand poule:
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Voorbeeld 2:
Als drie of meer deelnemers hetzelfde aantal winstpartijen hebben, kan de volgorde niet
bepaald worden op basis van het onderlinge resultaat. Er wordt dan gekeken naar het set
percentage van de deelnemers met het gelijke aantal winstpartijen. In het onderstaande geval
is het set percentage ook gelijk, waardoor er gekeken wordt naar het game percentage van
de partijen tegen alle tegenstanders uit de poule. Op basis hiervan is Speler B de winnaar van
de poule.
Speler A

Speler B

Speler C

Speler D

Speler A

X

6-4 6-4

4-6 4-6

6-4 6-4

Speler B

4-6 4-6

X

6-3 6-1

6-1 6-1

Speler C

6-4 6-4

3-6 1-6

X

6-3 6-2

Speler D

4-6 4-6

1-6 1-6

3-6 2-6

X

Winstpartijen

Set % winst

Game % winst

Speler D

Speler B

2

66,67

64

6-4 6-4

Speler A

2

66,67

53,33

6-1 6-1

Speler C

2

66,67

52,83

6-3 6-2

Speler D

0

0

29,41

X

Eindstand poule:
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BIJLAGE-C			 Strafpuntensysteem
1.
2.

Het strafpuntensysteem biedt de mogelijkheid om wangedrag te bestraffen.
Onder wangedrag wordt (onder meer) verstaan:
a. opzettelijk tijdrekken, zoals vermeld in Tennisspelregels
b. vloeken, schelden en het uiten van onbehoorlijke taal
c. het maken van obscene gebaren
d. het bewust gooien met een racket of een ander uitrustingsstuk of het opzettelijk
beschadigen van een racket, een ander uitrustingsstuk of een vaste hindernis
e. het uit woede trappen, gooien of zonder noodzaak wegslaan van een bal
f. het bedreigen of molesteren van of spugen naar een tegenstander, KNLTB official ,
toeschouwer of een ander persoon
g. onsportief gedrag. Hieronder wordt verstaan onder andere het niet respecteren van
de rechten van een tegenstander, het niet aanvaarden van een beslissing van een
KNLTB official en elke andere niet eerder benoemde vorm van wangedrag.
h. het ontvangen van coaching op een moment dat dit niet is toegestaan
i. alle overige gedragingen die in strijd zijn met de gedragscodes van de KNLTB.
3. De straffen volgens het SPS zijn als volgt:
a. bij de eerste overtreding een waarschuwing
b. bij de tweede overtreding een puntverlies
c. bij een derde en elke volgende overtreding een spelverlies
Na de derde overtreding kan er bepaald worden of een volgende overtreding tot
diskwalificatie zal leiden. Als er een zeer ernstige overtreding wordt begaan, kan er tot
directe diskwalificatie overgaan.
4. Een deelnemer die de gedragsregels overtreedt en hiervoor volgens het 			
strafpuntensysteem wordt gestraft worden suspensiepunten gegeven en wel als volgt:
Waarschuwing

1

suspensiepunt

Puntverlies

2

suspensiepunten, dit is inclusief het reeds
toegekende suspensiepunt

Spelverlies

3

suspensiepunten, dit is inclusief de reeds
toegekende suspensiepunten

Elk volgend spelverlies

plus 1

suspensiepunt

Diskwalificatie

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Aantal reeds behaalde suspensiepunten plus
1 suspensiepunt
Minimaal 4 suspensiepunten

De toegekende straf door middel van het strafpuntensysteem moet worden gemeld bij
de KNLTB door middel van het ‘’strafpuntenblad’’. Het ingevulde document moet naar de
KNLTB verstuurd worden.
De suspensiepunten die in verschillende partijen aan dezelfde deelnemer worden
toegekend, worden bij elkaar opgeteld.
Als een speler vier of meer suspensiepunten heeft ontvangen, wordt de zaak aanhangig
gemaakt bij de Aanklager volgens de regels in het Reglement Fair Play. Ongeacht het
bepaalde in dit artikel wordt de zaak van een speler, wiens in hoge mate onsportieve
daad tot onmiddellijke diskwalificatie heeft geleid, bij de Tuchtraad aanhangig gemaakt.
Als de Aanklager de zaak heeft afgehandeld dan wel de Tuchtcommissie uitspraak
heeft gedaan in een bij haar aanhangig gemaakte zaak vervallen de suspensiepunten
naar aanleiding waarvan de zaak aanhangig is gemaakt.
Suspensiepunten vervallen een jaar na de dag waarop de overtreding die aanleiding
was tot het geven van die suspensiepunten werd begaan. Deze termijn wordt gestuit op
het moment dat een strafzaak aanhangig wordt gemaakt bij de Tuchtraad.
Het strafpuntensysteem biedt ook de mogelijkheid om onopzettelijke
tijdsoverschrijdingen te bestraffen met een tijdsovertreding, achtereenvolgens met:
• een waarschuwing
• puntverlies
• puntverlies, enz., enz.
Deze straffen hebben geen consequenties voor hetgeen omschreven is in de artikelen 3
tot en met 8 van deze bijlage.
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Meer informatie:
www.nlpadel.nl
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