VERMIJD FF’S EN WO’S TIJDENS DE PADEL TOUR
Het huidige format van de Padel Tour (poule + eindronde op vast uur) wordt duidelijk gesmaakt door clubs en
spelers. Organisatoren melden ons wel dat er enkele issues zijn die geregeld voorkomen i.v.m. beschikbaarheid
in de poules/eindrondes en de spelerswissels na de loting in de poules. Lees hieronder de meest voorkomende
problemen en ons advies om deze te vermijden.

BESCHIKBAARHEID
 Duid je beschikbaarheid voor de poules aan bij je inschrijving (je mag maximaal 1 poulemoment open
laten).
 Het is ook verplicht om je beschikbaarheid aan te duiden voor de eindronde (reken voor een eindronde
tussen 3 uur en 6 uur, afhankelijk van het aantal inschrijvingen).
 Blokkeer alle speelmomenten zeker in je agenda.
 Heb je niet voldoende beschikbaarheid voor zowel poulemomenten als de eindronde? Dan schrijf je je
beter niet in voor dat tornooi.

WANNEER HEB JE FORFAIT?
 Omdat er heel wat spelers betrokken zijn bij het format poule + eindronde is het jammer genoeg niet
mogelijk om wedstrijden te verplaatsen.
 Heb je toch ingeschreven en kan je niet spelen in de poule*/eindronde wegens een reeds geplande
activiteit (bv. vakantie, familiefeest, interclubontmoeting tennis of padel, een andere eindronde, …)?
Dan resulteert dit in een Forfait (FF - niet gewettigde afwezigheid).
 Is er na je inschrijving iets tussengekomen waardoor je niet kan spelen? Probeer je dan tijdig uit te
schrijven voor het tornooi via je spelersdashboard. Zo krijgt een ander duo de kans om te spelen in jullie
plaats.
*Als je bij de loting toch wordt ingepland op een moment waarop je had aangeduid dat je niet beschikbaar was,
dan is dit een Walk Over (WO) i.p.v. Forfait (FF).

WAT BIJ EEN ACUUT PROBLEEM?
 Heeft één van de spelers na de pouleloting een acuut probleem (bv. blessure, overmacht, …)? Dan kan
deze speler in de poule nog vervangen worden door een andere speler op voorwaarde dat de
reekshoofden niet verstoord worden.
 Contacteer tijdig de wedstrijdleiding van het tornooi om dit in orde te maken.

Vermijd FF’s en WO’s tijdens de Padel Tour

1/1

