2019 PADEL TOUR
1.

ALGEMEEN
1.1. De ‘2019 Padel Tour’ is een regelmatigheidscompetitie voor alle spelers die geldig aangesloten zijn bij Tennis
Vlaanderen en AFT. De competitie wordt georganiseerd volgens de reglementen van Padel by Tennis Vlaanderen. Een
club die intekent voor een tornooiorganisatie, gaat hierbij akkoord met het reglement van de ‘2019 Padel Tour’.
1.2. Een club kan één of meerdere tornooien aanvragen en organiseren. De competitieperiode loopt van 28 januari 2019
tot en met 8 september 2019.
1.3. Clubs staan zelf in voor prijzen van alle Padel Tour tornooien.
1.4. De Masters worden georganiseerd van 16 tot 22 september.

2.

CATEGORIEËN EN REEKSEN
2.1. Er zijn 3 categorieën: dubbel heren, dubbel dames, dubbel gemengd. Binnen elke categorie zijn er 5 reeksen:
P100/P250/P500/P750/P1000 (uitzonderingen: geen P1000 Dames en Gemengd / geen P750 Dames).
Reeks*

Afkorting

Spelniveau

Padel Tour 1000

P1000

Topspelers

Padel Tour 750

P750

Padel Tour 500

Maximaal padel klassement***
Heren

Dames

Gemengd

/**

NVT

NVT

Gevorderde competitiespelers

P1000**

NVT

P1000

P500

Competitiespelers

P500**

P500

P500

Padel Tour 250

P250

Recreatie competitiespelers

P250

P250

P250

Padel Tour 100

P100

Beginnende competitiespelers

P100

P100

P100

*Het reeksnummer duidt het aantal rankingpunten aan dat te verdienen is voor de winnaars
** P500/P750/P1000 zijn “open” reeksen. Naast herenduo’s mogen ook gemengde duo’s inschrijven (voorwaarde
klassement vrouw = P500). Deze teams dienen per mail in te schrijven aan info@tennisvlaanderen.be met vermelding van
beide lidnummers en beschikbaarheid in de betreffende reeks.
*** Padel by Tennis Vlaanderen behoudt het recht om na de klassementsberekening (juni ’19) de grenzen aan te passen
2.2. Spelers kunnen inschrijven in de reeks van hun padelklassement of in één van de hogere reeksen. Er kan maximaal 2
reeksen hoger gespeeld worden dan het padelklassement van de laagst geklasseerde speler van het duo. Indien een
duo bestaat uit 2 spelers met een verschillend padelklassement, dient minimum gespeeld te worden in de reeks van
het hoogste klassement.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vb1.
Vb2.
Vb3.
Vb4.
Vb5.
Vb6.
Vb7.

2 P250 spelers vormen een team > P250, P500, of P750 reeks
P750 en P1000 speler vormen een team > P750 of P1000 reeks
P500 en P1000 speler vormen een team > P750 of P1000 reeks
P250 en P500 speler vormen een team > P500 of P750 reeks
P100 en P500 speler vormen een team > P500 reeks
P100 en P750 speler → kunnen niet samen inschrijven!
P250 en P1000 speler → kunnen niet samen inschrijven!

2.3. Spelers die nog geen padelklassement hebben worden ingeschaald op basis van hun tennisklassement of op basis van
de inschatting van de padelverantwoordelijke van de club (via mail aan info@tennisvlaanderen.be). Inschaling
tennisklassementen:
HEREN
Punten
dubbelklassement
tennis
3-30
35-75
80 of meer
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Inschaling
Padel
P100
P250
P500

DAMES
Punten
dubbelklassement
tennis
3-30
35-85
90 of meer

Inschaling
Padel
P100
P250
P500
1

3.

LEEFTIJD EN INSCHRIJVINGEN
3.1. Spelers moeten minimum 12 jaar zijn (of worden) in het jaar van de Padel Tour.
3.2. Inschrijvingsgeld per persoon is max. 15 EUR.
3.3. Inschrijvingen worden tot 6 dagen voor de eerste pouledag van de betreffende reeks opengesteld (vb indien eerste
pouledag op maandag, kan ingeschreven worden tot één week voordien maandag 23u45).
3.4. Een club moet minstens inschrijvingsplaatsen hebben voor 8 duo’s om een reeks te organiseren. Een club kan het
aantal inschrijvingsplaatsen beperken i.f.v. het aantal beschikbare terreinen.
3.5. Minimum 6 duo’s zijn nodig om een reeks te laten doorgaan. Maximum 32 duo’s worden toegelaten in één reeks.
Indien het minimumaantal duo’s niet ingeschreven is op 6 dagen voor de eerste pouledag wordt de reeks afgelast, of
kan de club een vraag richten aan de hoofdzetel om de inschrijvingen open te zetten tot maximaal 3 dagen voor de
eerste pouledag (vb indien eerste pouledag op maandag, kan maximaal ingeschreven worden tot donderdag 23u45).
Indien op 3 dagen voor de eerste pouledag geen minimum aantal spelers ingeschreven zijn dient de wedstrijdleiding
de reeks op tornooistatus “afgelast” te zetten en de ingeschreven spelers hiervan op de hoogte te brengen.
3.6. De spelers duiden hun beschikbaarheid aan bij de inschrijving. Een duo mag maximaal 1 poulemoment aanduiden
waarop er moeilijke beschikbaarheid is. Bij de automatische loting wordt hier in de mate van het mogelijke rekening
gehouden, maar dit kan niet gegarandeerd worden. Een team dat niet kan deelnemen op het geplande poulemoment
kan zich terugtrekken uit het tornooi, of de padelverantwoordelijke kan het team wisselen met een team uit een
andere poule indien een akkoord gevonden wordt met een ander team. Alle ingeschreven duo’s moeten beschikbaar
zijn op het geplande eindronde moment. De eindronde kan niet verplaatst worden (met uitzondering van regen of
een goedkeuring van ALLE eindrondespelers).
3.7. Deelname aan een padelreeks telt als officiële deelname (max. 4 reeksen) binnen een tornooiweek. Dit houdt in dat
de speler maximaal kan inschrijven in één ander tornooi en/of 3 andere reeksen (tennis/padel) tijdens dezelfde
tornooiweek.

4.

TORNOOIFORMAT EN LOTING
4.1. Een tornooi wordt steeds georganiseerd met poules in voorronde en een eindronde in tabelvorm.
4.2. In de poules P100/P250/P500 wordt gespeeld naar 1 winnende set tot 9 met tie-break (tot 7) bij 8-8. In de poules
P750/P1000 wordt gespeeld naar 2 gewonnen sets met 3de set super tie-break (tot 10).
4.3. In de eindtabel wordt standaard gespeeld naar 2 gewonnen sets met 3de set super tie-break (tot 10). Scores dienen
als hiervoor omschreven ingevuld te worden in ELIT. De wedstrijdleiding kan beslissen om wedstrijden in 1/8 en 1/4
finale te spelen naar 1 winnende set tot 9 en vanaf ½ finale te spelen naar 2 gewonnen sets met 3 e set super tiebreak. In dit geval dienen de omvormingstabellen gebruikt te worden.
4.4. Zowel in de poules als tijdens de eindtabel kunnen spelers, mits akkoord van de wedstrijdleider en alle betrokken
teams, overeenkomen om naar een andere format te spelen. De aangepaste format dient dan aangehouden te worden
voor alle wedstrijden binnen 1 poule (vb men kan niet in rotatie 1 spelen naar 2 winnende sets en in een andere
rotatie naar 1 set tot 9), of voor de volledige eindtabel. In dit geval dienen de omvormingstabellen gebruikt te worden.
Let op: de ingevulde score in ELIT is steeds de finale score.
4.5. Poules bestaan uit 3 of 4 duo’s en worden gespeeld tijdens weekavonden (start tussen 18u en 21u) of op één
weekenddag. De eerste twee duo’s van elke poule gaan door naar de eindronde.
4.6. De club dient de poules te loten op 6 dagen voor de eerste pouledag. Indien een reeks start met poules op maandag,
kan tot 1 week voordien maandag 23u45 ingeschreven worden. De reeks dient geloot te worden op dinsdag (6 dagen
voor eerste pouledag).
✓

Indien de inschrijvingsperiode verlengd wordt wegens te weinig inschrijvingen (3.5) dient geloot te worden ten
laatste 3 dagen voor de eerste pouledag.

4.7. De club dient de gelote poules op de dag van de loting te publiceren op de website van Tennis Vlaanderen. De club
dient planningsmails te verzenden via ELIT.
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4.8. Loting poules: De teamranking bepaalt welke duo’s het statuut van reekshoofd ontvangen. Indien een speler nog geen
ranking heeft, wordt de speler onderaan de ranking toegevoegd. Per poule wordt 1 reekshoofd geplaatst. Bij ex aequo
van de teamranking wordt het reekshoofd geloot. De overige teams worden volgens teamranking gepland. Als de
poulebeschikbaarheid niet ok is, wordt een volgend team geplaatst en het team dat niet geplaatst is kunnen worden,
wordt dan in de volgende poule gepland.
4.9. De pouleranking wordt als volgt bepaald:
✓

Wedstrijdwinnaars krijgen 2 punten, verliezers 0 punten

✓

In het geval van gelijke stand in de eindrangschikking gelden volgende bepalingen:
4.9.1. Gelijke stand met 2 duo’s
Onderlinge ontmoeting is bepalend
4.9.2. Gelijke stand met 3 duo’s
Enkel de uitslagen van de wedstrijden tussen deze duo’s worden in acht genomen om een definitief
klassement op te maken. De 3 duo’s worden gerangschikt op basis van het minste aantal verloren sets.
Indien het aantal verloren sets gelijk is wordt gekeken naar het minst aantal verloren spellen. Indien er
geen onderscheid is tussen de 3 duo’s wordt er geloot. Indien er wel onderscheid is, bepaalt het aantal
verloren sets, en daarna verloren spellen, de ranking. Indien er dan nog een ex aequo is tussen 2 teams,
is 4.9.1. van toepassing.

4.10.
De trekking van de eindronde dient te gebeuren op dezelfde dag als de laatste poule gespeeld is. De eindronde
vindt plaats op het voorziene uur zoals in ELIT/website. De trekking van de eindronde gebeurt automatisch waarbij
een poulewinnaar steeds uitkomt tegen 2de uit een poule, of een ronde voor staat. Per 4 deelnemers in de eindtabel
wordt een reekshoofd aangeduid. Dit gebeurt op basis van volgorde van teamrankings bij de teams die als
poulewinnaars uit de poulefase komen.
4.11.

De eindronde wordt afgewerkt op één dag.

4.12.
Alle klachten i.v.m. deze competitie dienen te worden gestuurd naar de hoofdzetel van Tennis Vlaanderen. Een
week na het einde van het laatste tornooi wordt geen enkele klacht meer aanvaard.

5.

ORGANISATIE
5.1. Op elke pouledag en tijdens de eindronde is een Padel Tour verantwoordelijke aanwezig die de poule of eindronde
stuurt en de resultaten meteen invoert in ELIT.
5.2. Bij het aanmelden voorziet de club voor elke speler een welkomstpakket. Clubs hebben de mogelijkheid om hier niet
op in te zetten, maar dan wel het inschrijvingsbedrag te verlagen.
5.3. Zowel tijdens de poule als eindronde dient op elk terrein een nieuwe koker ballen voorzien te worden. In de P1000
reeks dienen vanaf de halve finale voor elke wedstrijd een koker nieuwe ballen voorzien te worden.
5.4. Wedstrijden worden gespeeld zonder scheidsrechter.
5.5. Prijzen: Voor spelers die uitgeschakeld zijn in de poulefase dient niets voorzien te worden. Voor spelers in de
eindronde dienen er vanaf de halve finale prijzen voorzien te worden. Bekijk de richtlijnen voor prijzengeld op basis
van tornooireeks en aantal inschrijvingen in de infotheek (pagina Padel Tour na login, enkel voor
clubbestuurders/trainers/wedstrijdleiders/scheidsrechters).

6.

PADEL TOUR RANKING (ROLLENDE RANKING OVER AFGELOPEN 52 WEKEN)
6.1. Er wordt een aparte ranking voor de Dames, Heren en Gemengde reeks opgesteld.
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6.2. In deze puntenranking worden de punten van de P100, P250, P500, P750 en P1000 samengeteld. De ranking bestaat
uit de som van de punten van de beste 8 tornooien (8 hoogste behaalde punten tellen mee).
6.3. Na elke tornooiweek wordt een puntenranking opgesteld. De ranking wordt telkens op maandag na een tornooiweek
berekend en gepubliceerd op de site van Padel by Tennis Vlaanderen.
6.4. Tijdens dezelfde week wordt per categorie slechts één prestatie in rekening gebracht. De hoogste punten worden
hier weerhouden.
6.5. Cfr. Het algemeen competitiereglement art 4. zal wie aan meer dan 4 reeksen deelneemt (deze 4 mogen in maximum
2 tornooien gespeeld worden) in dezelfde week (finaleweekend bepaalt het weeknummer) voor de betreffende week
geen punten voor geen enkele ranking toegekend krijgen.
6.6. Per reeks zijn er rankingpunten te verdienen. De reeks geeft het maximumaantal te verdienen punten van de
tornooiwinnaar weer. Verdere puntenverdeling voor de andere duo’s gebeurt via een degressieve tabel waarbij meer
punten te verdienen zijn naargelang het aantal ingeschreven duo’s.

6.6.1.

Padel Tour 100

Duo’s

6-8

9-16

17-32

Winnaars

100

100

100

Finalisten

65

75

80

Halve finale

40

50

60

Kwartfinale

NVT

40

50

Achtste finale

NVT

NVT

40

Uitgeschakeld poulefase

20

20

20

Duo’s

6-8

9-16

17-32

Winnaars

250

250

250

Finalisten

175

190

200

Halve finale

100

130

150

Kwartfinale

NVT

100

130

Achtste finale

NVT

NVT

100

Uitgeschakeld poulefase

60

60

60

Duo’s

6-8

9-16

17-32

Winnaars

500

500

500

Finalisten

375

400

425

Halve finale

250

300

350

Kwartfinale

NVT

250

300

Achtste finale

NVT

NVT

250

Uitgeschakeld poulefase

150

150

150

6.6.2.

6.6.3.

Padel Tour 250

Padel Tour 500
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6.6.4.

Padel Tour 750

Duo’s

6-8

9-16

17-32

Winnaars

750

750

750

Finalisten

625

650

680

Halve finale

500

550

600

Kwartfinale

NVT

500

550

Achtste finale

NVT

NVT

500

Uitgeschakeld poulefase

275

275

275

Duo’s

6-8

9-16

17-32

Winnaars

1000

1000

1000

Finalisten

725

850

875

Halve finale

650

800

825

Kwartfinale

NVT

750

775

Achtste finale

NVT

NVT

750

Uitgeschakeld poulefase

500

500

500

6.6.5.

Padel Tour 1000

6.7. Bij een gelijk puntenaantal (ex aequo) in de ranking wordt er gekeken naar de rankingpunten van het beste resultaat,
dan het 2e resultaat, … (a rato van 1 per week). Indien hierin een verschil is, krijgt de speler met het hoogste
puntenaantal een hogere ranking positie dan de andere speler(s). Indien er geen verschil is tussen één of meer spelers,
krijgen de spelers dezelfde ranking positie.
6.8. Een met WO of FF gewonnen match telt ook voor een overwinning.
Wanneer een duo FF geeft tijdens de poules of eindronde, ontvangen deze spelers geen rankingpunten voor deze
tornooiweek. Spelers mogen 2x per competitiejaar een WO (gewettigde walk-over) geven zonder dat er rankingpunten
worden afgetrokken in die 3 weken. Vanaf de 3e WO worden onmiddellijk alle rankingpunten van die bepaalde week
geannuleerd. Ter info: er wordt slechts 1 WO per week geteld. Als je dus in 1 week 2 reeksen speelt en in beiden WO
moet geven, dan telt dit als 1 WO.
6.9. Om een vlotte publicatie van de ranking van de Padel Tour te verzekeren, zijn de tornooien verplicht om alle uitslagen
onmiddellijk na de finales en ten laatste de maandagmorgen voor 9u in te geven in ELIT.

7.

RACE TO MASTERS 2019 RANKING
7.1. Voor het seizoen 2019 wordt een Race to Masters Ranking opgemaakt per categorie (Heren, Dames, Gemengd).
7.2. De 6 beste resultaten per categorie worden in rekening gebracht voor de Race to Masters Ranking.
7.3. 6.7. en 6.8. zijn ook geldig voor de ranking Race to Masters.

8.

2019 PADEL TOUR MASTERS
8.1. De Padel Tour Masters 2019 worden gespeeld van 16 tot 22 september.
8.2. Dubbel Heren: de eerste 16 spelers in de Race to Masters Ranking 2019 worden uitgenodigd en mogen een
dubbelpartner kiezen met één voorwaarde dat ze 1x samen een tornooi moeten gespeeld hebben. Als 2 spelers binnen
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de top 16 staan en samen een duo vormen, wordt de volgende in ranking (nr. 17) toegelaten in de eindronde. Dit gaat
verder tot er 16 duo’s gevormd worden. In onderstaande tabel verdeling prijzengeld.
2019 PADEL TOUR MASTERS PRIJZENGELD (per duo)
Winnaar

500 EUR

Finalist

300 EUR

Halve finale (2)

200 EUR

Kwartfinale (4)

100 EUR

Uitgeschakeld poulefase (8)

50 EUR

8.3. Dubbel Dames: de eerste 8 speelsters in de Race to Masters Ranking 2019 worden uitgenodigd en mogen een
dubbelpartner kiezen met één voorwaarde dat ze 1x samen een tornooi moeten gespeeld hebben. Als 2 speelsters
binnen de top 8 staan en samen een duo vormen, wordt de volgende in ranking (nr. 9) toegelaten in de eindronde.
Dit gaat verder tot er 8 duo’s gevormd worden. In onderstaande tabel verdeling prijzengeld.

2019 PADEL TOUR MASTERS PRIJZENGELD (per duo)
Winnaar

300 EUR

Finalist

200 EUR

Halve finale (2)

100 EUR

Uitgeschakeld poulefase (4)

50 EUR

8.4. Dubbel Gemengd: de eerste 8 spelers in de Race to Masters Ranking 2019 worden uitgenodigd en mogen een
dubbelpartner kiezen met één voorwaarde dat ze 1x samen een tornooi moeten gespeeld hebben. Als 2 spelers binnen
de top 16 staan en samen een duo vormen, wordt de volgende in ranking (nr. 9) toegelaten in de eindronde. Dit gaat
verder tot er 8 duo’s gevormd worden. In onderstaande tabel verdeling prijzengeld.
2019 PADEL TOUR MASTERS PRIJZENGELD (per duo)
Winnaar

300 EUR

Finalist

200 EUR

Halve finale (2)

100 EUR

Uitgeschakeld poulefase (8)

50 EUR

8.5. Net zoals in de tornooien wordt de Masters gespeeld via poules en eindronde.
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9.

WEERSOMSTANDIGHEDEN
8.1. Buien
Bij buien kan de padelverantwoordelijke beslissen om de sets in te korten tot 6 ipv 9 (short set). Deze beslissing wordt
genomen i.s.m. de spelers als de duur van de poule (3u) serieus (>1u) wordt overschreden. In dit geval wordt er gestart
aan 3-3 met tie-break aan 8-8.
8.2. Onophoudelijke regen
8.2.1. Indien de poule niet kan aanvangen, kan de wedstrijdleiding de poule verplaatsen naar een nieuw poulemoment.
De wedstrijdleiding kan toestaan dat deze poule op een andere locatie gespeeld wordt. Het nieuwe poulemoment
dient vóór de geplande eindronde te zijn. Indien het nieuwe speelmoment niet past voor één duo, dan zullen de
wedstrijden voor dit duo in de poule ingegeven worden als 0-0 opgave. De duo’s verliezen hierdoor geen punten
en krijgen geen WO/Forfait. Indien er minder dan 3 teams uit de poule akkoord gaan voor het nieuwe
poulemoment, dient de poule te worden afgelast (de inschrijvingen van de spelers worden verwijderd uit het
tornooi). De wedstrijdleider dient hiervoor contact op te nemen met Tennis Vlaanderen (indien na werkuren via
clubtelefoon) nadat de laatste poule uit de betreffende reeks afgewerkt is.
8.2.2. Indien een gedeelte van een poule reeds afgewerkt werd, gevolgd door onophoudelijke regen geldt:
✓ Indien reeds één rotatie afgewerkt werd:
o De resterende wedstrijden dienen afgewerkt te worden op een nieuw poulemoment (8.2.1.)
✓ Indien reeds 2 rotaties afgewerkt werden (elk duo dient dus nog 1 wedstrijd te spelen)
o De resterende wedstrijden kunnen in onderling overleg gespeeld worden op de tornooilocatie of een
andere locatie vóór de geplande eindronde. Indien geen speelmoment gevonden kan worden, bepaalt
de wedstrijdleiding welk team WO krijgt.
8.2.3. Indien alle poules van dezelfde reeks op dezelfde avond of dag vallen en het onophoudelijk regent, dient de
volledige reeks afgelast te worden.
8.2.4. Om een eindronde te laten doorgaan dienen minstens 2 poules (met totaal van minstens 6 duo’s) gespeeld te
zijn. Indien er slechts 1 poule afgewerkt kon worden (andere poules niet afgewerkt door onophoudelijke regen),
wordt de reeks afgelast en vervallen de uitslagen van de gespeelde poulewedstrijden.
8.2.5. Indien de eindronde niet gespeeld kan worden door onophoudelijke regen, dient op de eerstvolgende speelbare
dag (geen onophoudelijke regen) gespeeld te worden. Spelers die niet kunnen aantreden krijgen 0/0 opgave.
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