2020 PADEL NAJAAR INTERCLUB
1.

ALGEMEEN
1.1. De ‘2020 Padel Najaar Interclub’ is een teamcompetitie voor spelers van clubs die aangesloten zijn bij Tennis
Vlaanderen/ Padel by Tennis Vlaanderen. De competitie wordt georganiseerd volgens de reglementen van Padel by
Tennis Vlaanderen. Een club die intekent voor interclubdeelname, gaat akkoord met het reglement van de ‘2020
Padel Najaar Interclub’.
1.2. Startdatum van de 2020 Padel Najaar Interclub is 25 september. De ontmoetingen van de eindronde worden gepland
vanaf 7 of 14 november (afhankelijk van de grootte van de eindronde). Eindronde ontmoetingen zullen doorgaan in
opeenvolgende weekends. Elk weekend wordt er één ronde afgewerkt. De einddatum van de Padel Najaar Interclub
is uiterlijk 13 december (afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen).

2.

AFDELINGEN EN CATEGORIEËN
2.1. Er zijn verschillende afdelingen (P50/100/250/500/750/1000) en drie categorieën (Dames, Open*, Gemengd).
Afdeling

Omschrijving

Categorie

Beperking klassement
(max 1 afdeling hoger
dan klassement)

1000

Topcompetitie

Open*

Minimaal P750

750

Gevorderde
competitie

Open*

Minimaal P500
Maximaal 1500 ptn per
opgesteld duo

500

Medium competitie

Open*

Minimaal P250
Maximaal P500

250

Recreatieve
competitie

Open*

Minimaal P100
Maximaal P250

100

Beginnende
competitie

Open*

Maximaal P100

500

Gevorderde

Dames

Minimaal P250
Maximaal P500

250

Medium competitie

Dames

Minimaal P100
Maximaal P250

Dames

Maximaal P100

Dames

Maximaal P50

Gemengd

Maximaal P100

100
50

Beginnende
competitie
Women only –
Beginnende
competitie

Beginnende
competitie
* Geen min. aantal dames of heren

NIEUW

100

2.2. Tennis Vlaanderen/ Padel by Tennis Vlaanderen duidt voor elke afdeling en categorie een standaard speelmoment
aan (zie tabel).
Uren
VRIJ 19u30
ZA 10u *
ZA 14u**
ZO 10u*
ZO 14u**

Afdelingen
P100 Gemengd
P100 Open
P250 Open + P500 Dames
P500 Open + P100 Dames
P750 Open + P1000 Open + P50 Dames + P250 Dames

* 9u30/ 11u45 ifv capaciteit
**14u/ 16u30 ifv capaciteit
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2.3. Bij de pouleloting wordt het maximale gedaan om niet boven de clubcapaciteit te gaan. Dit kan echter niet 100%
gegarandeerd worden. In de eindronde wordt de thuisploeg bepaald volgens 2.5.2.
Na de pouleloting ontvangen clubs hun planning en melding van overschrijden terreincapaciteit.
✓

In het geval van te weinig capaciteit om 2 terreinen aan te bieden per thuisploeg (of 2 ontmoetingen
/thuisploegen op 3 terreinen) kan de thuisploeg in overleg overeenkomen met de andere ploeg om een
ontmoeting van 10u te laten starten om 9u30 of 11u45. Een ontmoeting van 14u kan verlaat worden naar
maximum 16u30. Deze speelmomenten zijn officiële speelmomenten. Indien er geen overeenkomst wordt
gevonden kan de thuisploeg dit moment opleggen aan de uitploeg. Een verandering van aanvangsuur moet
schriftelijk verstuurd (vragende club) & bevestigd (andere ploeg) worden. De aanvraag dient te gebeuren voor
• Poulewedstrijden: Voor 16 september
• Eindrondewedstrijden: Voor dinsdag 12u

2.4. Tot 7 ingeschreven teams per afdeling wordt er 1 poule gevormd. Vanaf 8 ingeschreven teams in een afdeling worden
er 2 of meer poules gevormd.
2.5. We onderscheiden we 2 fasen in de interclubcompetitie:
2.5.1.

Voorrondes waarin teams van dezelfde poule tegen elkaar uitkomen.
✓
✓

2.5.2.

Indien de afdeling bestaat uit 1 poule, dan is dit meteen de eindronde
Indien de afdeling bestaat uit twee of meer poules, zijn de eerste 2 teams van de poule
gekwalificeerd voor de eindronde.

Na het afwerken van de poules worden de gekwalificeerde teams in een eindtabel ondergebracht waarbij
volgende procedure wordt toegepast bij de loting.
2.5.2.1. Voor afdelingen met twee of meer poules:
✓

Er worden geen reekshoofden aangeduid.

✓

Voor haar eerste ontmoeting zal een club die in haar poule als eerste eindigde ofwel een ronde
vooruitgeschoven worden ofwel uitkomen tegen een club die in een andere poule als tweede
eindigde.

✓

Een club die als eerste in haar poule eindigt kan enkel in de finale uitkomen tegen de club die
in dezelfde poule als tweede eindigde.

Aanduiding van de thuisploeg:
✓

Voor de eerste ronde worden de wedstrijden gespeeld op de terreinen van de poulewinnaars.

✓

Voor de andere ronden worden de wedstrijden gespeeld op de club die volgens de kalender het
hoogste aantal uitwedstrijden totaliseert in de eindronde (zelfs indien de voorziene bezoekende
ploeg de verplaatsing niet heeft gemaakt omdat de thuisploeg forfait heeft gegeven). In die
wedstrijden zijn de verplaatsingen die nodig waren om een onderbroken ontmoeting te
beëindigen of een in haar totaliteit uitgestelde ontmoeting te beginnen, niet inbegrepen.

✓

Een club die in de eerste ronde vrijgesteld was, wordt gelijkgesteld aan het spelen van een
thuisontmoeting.

✓

Bij gelijkheid van uitwedstrijden worden de wedstrijden gespeeld op de terreinen van de eerst
uitgelote club (volgorde: clubs in voorronde van de eindtabel van boven naar beneden, gevolgd
door clubs die ronde vooruitgeschoven zijn in de eindronde van boven naar beneden).
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3.

BELANGRIJKE DATA EN KALENDER
Alle afdelingen*
Indienen ploegen en spelerslijsten in Elit

1 juli t.e.m. 12 augustus

Loting

20 augustus
29-30 augustus

Reserveweekends (vervroegde ontmoetingen)

5-6 september
12-13 september
19-20 september
1. 26-27 september
2. 3-4 oktober

Geplande poule ontmoetingen (5 weken)

3. 10-11 oktober
4. 17-18 oktober
5. 24-25 oktober

Inhaalweekend(s) (uitgestelde ontmoetingen door
weersomstandigheden

Uiterste datum toevoegen spelers op spelerslijsten

1. 31 oktober – 1 november (eerste weekend herfstvakantie!)
2. 7-8 november (tweede weekend herfstvakantie!) (enkel
indien eindronde start in 1/16e finale of later)
8 november
1. 7-8 november (indien start in 1/32e finale)
2. 14-15 november (indien start in 1/16e finale of verder)

Eindronde (maximaal 6 weken)
(indien max. 192 ploegen per afdeling)

3. 21-22 november
4. 28-29 november
5. 5-6 december
6. 12-13 december

*Indien een P1000 OPEN of P500 DAMES ontmoeting ingepland is tijdens een Belgian Padel Tour, een EK, of een WK worden
alle ontmoetingen in die reeks opgeschoven naar het eerstvolgende beschikbare speelweekend.

4.

INSCHRIJVEN PLOEGEN
4.1. Een club kan één of meerdere interclubteams aanvragen, zolang er voor de ontmoeting (3u) 2 terreinen (open/dames)
kunnen voorzien worden. Afhankelijk van het aantal terreinen kunnen clubs als richtlijn volgend aantal ploegen
inschrijven per speelmoment (zie tabel 2.2 speelmomenten per afdeling):
✓

✓

Open en Dames (zaterdag/zondag)
o 1 terrein: 1 ploeg (altijd op verplaatsing)
o Per blok van 2 terreinen: 2 ploegen (1 ontmoeting thuis en 1 uit) / 4 ploegen*
o Per blok van 3 terreinen: 4 ploegen (1-2 ontmoetingen thuis en 1-2 uit)**
Gemengd (vrijdag)
o Per terrein: 2 ploegen (1 ontmoeting thuis en 1 uit)

* clubs die meer ploegen willen indienen kunnen dit rekening houdende met de richtlijnen in 2.2.
**zie bijlage 1 format 2 poules op 3 terreinen
4.2. De club geeft aan hoeveel ploegen per afdeling/categorie wensen deel te nemen (ELIT > Interclub > Ploeg Inschrijven).
Indien een club 6 ploegen inschrijft, dienen minstens 36 spelers op de spelerslijst te staan.
4.3. Voor de OPEN en DAMES categorie: Clubs met 1 terrein spelen in de poulefase alle ontmoetingen op verplaatsing of
werken de ontmoeting af op een andere club. De ploegkapitein dient de kapitein van de andere ploeg tijdig op de
hoogte te brengen over de locatie. Indien een ploeg met 1 terrein tijdens de eindronde thuis uitgeloot wordt (vb
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indien ploeg 1ste eindigt in poule en dus eindronde start met thuisvoordeel), dient de club de tegenstander te
contacteren zodra dit bekend is om een alternatief te zoeken.
4.4. Een club die zijn thuisvoordeel afstaat blijft verantwoordelijk voor het invullen van de uitslagen in ELIT en het
voorzien van de ballen.

5.

KAPITEIN & COACH
5.1. De kapitein van het team mag een niet-spelend lid zijn, maar moet wel aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen/ Padel
by Tennis Vlaanderen. Zijn naam dient te worden vermeld op het formulier ‘Ploegensamenstelling’ in ELIT.
5.2. Voor de start van de eerste rotatie bezorgen beide kapiteins de ploegsamenstelling (max. 8 spelers) aan de
padelverantwoordelijke of ploegkapitein van de ontvangende club. Bij voorkeur wordt de ploegopstelling van elke
ploeg op voorhand in ELIT ingevoerd door de interclubverantwoordelijke van de eigen club. Anders wordt de
ploegopstelling (lijst van namen en voornamen) op papier uitgewisseld voor aanvang van de eerste rotatie.
5.3. Kapitein en spelers op het wedstrijdblad die geen wedstrijd aan het spelen zijn mogen een team coachen tijdens de
kantwissels.

6.

SPELERS
6.1. Alle leden aangesloten bij Tennis Vlaanderen/ Padel by Tennis Vlaanderen voor het seizoen 2020 mogen deelnemen
aan Interclub. Per club dient een spelerslijst opgemaakt te worden voor de OPEN en/of DAMES en/of GEMENGD
categorie van alle spelers die wensen interclub te spelen (ELIT > Interclub > Spelers inschrijven). Indien een speler in
meerdere categorieën speelt (vb Dame die dames, open en gemengd speelt, of een heer die open en gemengd speelt)
moet de speler op elke spelerslijst staan. De spelerslijst omvat van elke speler het lidnummer, naam en
geboortedatum en padelklassement (indien een speler nog geen padelklassement heeft, wordt de inschaling op basis
van waardepunten tennis weergegeven).
6.2. Spelers moeten minimum 12 jaar zijn (of worden) in het jaar van de interclub.
6.3. Een ontmoeting moet met minimaal 4 spelers en maximaal 8 spelers gespeeld worden.
6.4. Indien de ontmoeting onderbroken/verplaatst werd door weersomstandigheden geldt dat maximaal 8 spelers mogen
deelnemen aan de ontmoeting. Spelers die op de originele ploegopstelling stonden en nog niet gespeeld hebben,
mogen verwijderd worden om vervangen te worden door nieuwe spelers.
6.5. Spelers kunnen – mits lidmaatschap Tennis Vlaanderen/ Padel by Tennis Vlaanderen – toegevoegd worden aan de
spelerslijst tot de uiterste poulespeeldag (8 november). De club is hier zelf voor verantwoordelijk (ELIT > Interclub >
spelers inschrijven).
6.6. Spelers kunnen spelen in de reeks van hun padelklassement of in maximaal 1 reeks hoger (bijvoorbeeld een P250
speler kan maximaal in de P500 spelen). Uitzondering: P1000 spelers mogen P750 interclub spelen op voorwaarde dat
aantal punten per opgesteld duo maximaal 1500 punten is.
6.7. Een speler mag per speelweekend in meerdere afdelingen/categorieën spelen, maar mag binnen eenzelfde categorie
en afdeling maximaal deelnemen aan één ontmoeting. Hierbij wordt gekeken naar de oorspronkelijk geplande
speeldatum.
✓
✓
✓
✓

Vb1. Een speler kan PXXX OPEN spelen op ZA en hetzelfde weekend op ZO PYYY OPEN spelen.
Vb2. Een speler kan PXXX OPEN spelen op ZA 10u en 1 reeks hoger op ZA 14u.
Vb3. Een dame kan PXXX DAMES op ZA/ZO spelen en PXXX OPEN in hetzelfde speelweekend.
Vb4. Een speler speelt een vervroegde ontmoeting DO bij ploeg A, en op ZA een ontmoeting bij ploeg B in
dezelfde reeks → niet toegestaan indien de officiële speeldatum hetzelfde was, zie 8.3

6.8. Wedstrijden gespeeld met een speler die op het officiële* startmoment van de ontmoeting nog niet op de spelerslijst
staat, resulteren in WO’s voor deze wedstrijden.
* Het officiële startmoment moment kan afwijken indien de ontmoeting verplaatst werd met schriftelijke aanvraag
en bevestiging
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6.9. Per interclubperiode (opgelet! voorjaarsinterclub en najaarsinterclub zijn 2 verschillende periodes) kan een speler
maar voor één club interclub spelen. Een speler kan tennis interclub spelen op club x en padel interclub op club y.

7.

ORGANISATIE ONTMOETING
7.1. Elke ploeg dient 15 minuten voor het aanvangsuur van de ontmoeting aanwezig te zijn zodat er stipt op het
aanvangsuur gestart kan worden.
7.2. De padelverantwoordelijke van de organiserende club of ploegkapiteins kunnen steeds een identiteitscontrole van de
spelers vragen.
7.3. In de P50/P100/P250/P500 worden wedstrijden gespeeld naar 1 winnende set tot 9. Bij 8-8 wordt er een tie-break
gespeeld tot 7. In de P750/P1000 wordt er naar 2 winnende sets met super tie-break gespeeld. Indien beide teams
onderling overeenkomen om naar een andere format te spelen, en de thuisclub hiermee akkoord gaat (i.f.v.
beschikbaarheid terreinen), worden de omvormingstabellen gebruikt die beschikbaar zijn in de infotheek. De score in
ELIT geldt als de finale score.
7.4. Verloop ontmoeting
7.4.1.

OPEN/DAMES: Er worden 6 wedstrijden gespeeld in 3 rotaties (telkens 2 wedstrijden gelijktijdig). Op
clubs met 3 of 5 terreinen kunnen er 4 rotaties gespeeld worden volgens het schema in bijlage 1. De
wedstrijden worden afgewerkt volgens de volgorde van het uitslagenblad van de ontmoeting. Voor elke
ontmoeting moet door het thuisteam 6 nieuwe officiële ballen voorzien worden voor de eerste rotatie.
Tijdens rotatie 2 en 3 worden dezelfde ballen opnieuw gebruikt.
GEMENGD: Er worden 4 wedstrijden gespeeld in 4 rotaties op 1 terrein. De thuisclub kan er ook voor
kiezen om 2 rotaties op 2 terreinen te spelen. De wedstrijden worden afgewerkt in deze volgorde: Dames
dubbel, Heren dubbel, Gemengde dubbel 1, Gemengde dubbel 2. Voor elke ontmoeting moet door het
thuisteam 1 koker officiële ballen voorzien worden (2 kokers indien op 2 terreinen gespeeld wordt).

7.4.2.

OPEN/DAMES: Elke speler speelt 3 wedstrijden (indien geen wisselspelers), telkens met een andere
partner uit zijn team. Een speler mag niet 2x met dezelfde medespeler aantreden in eenzelfde
ontmoeting. Een opmerking verschijnt onderaan in het uitslagenblad.
GEMENGD: Elke speler speelt 2 wedstrijden (indien geen wisselspelers). Elke speler mag maximaal 1
dubbel gemengd wedstrijd spelen.

7.4.3.

OPEN/DAMES: De ploegensamenstelling en eerste rotatie in het uitslagenblad dient voor aanvang van de
eerste rotatie (wedstrijd 1 en 2) ingevuld te zijn in ELIT of op het formulier ploegsamenstelling. Enkel
spelers die op de ploegsamenstelling staan, mogen deelnemen aan de wedstrijden van de ontmoeting.
GEMENGD: De ploegensamenstelling en eerste en tweede wedstrijd in het uitslagenblad dient voor
aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld te zijn in ELIT of op het formulier ploegsamenstelling. Enkel
spelers die op de ploegsamenstelling staan, mogen deelnemen aan de wedstrijden van de ontmoeting.

7.4.4.

OPEN/DAMES: Na de eerste rotatie overlegt het team welke 2 combinaties gemaakt worden voor de
tweede rotatie. Elke club noteert op een blad het duo voor wedstrijd 3 en 4. Dit wordt door de
ploegkapiteins gelijktijdig uitgewisseld. Idem voor de derde rotatie (wedstrijd 5 en 6).
GEMENGD: Na wedstrijd 1 (Dames) en 2 (Heren) overlegt het team welke 2 gemengde combinaties
gemaakt worden. Elke club noteert op een blad het duo voor wedstrijd 3 en 4. Dit wordt door de
ploegkapiteins gelijktijdig uitgewisseld.

7.4.5.

Voorbeeld ontmoeting
DAMES/
OPEN
Rotatie 1
Rotatie 2
Rotatie 3

Wedstrijd

Team X

Team Y

1
2
3
4
5
6

A-B
C-D
A-C
B-D
A-D
B-C

1-3
2-4
1-2
3-4
1-4
2-3
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Team X

Team Y

Wedstrijd 1

DA- DB

D1 - D2

Wedstrijd 2

HA - HB

H1 – H2

Wedstrijd 3

DA - HA

D1 – H1

Wedstrijd 4

DB – HB

D2 – H2
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7.4.6.

Als een speler zich blesseert tijdens de opwarming, kan er niet meer gewisseld worden. Er dient dan een
0-0 opgave ingevuld worden.

7.4.7.

Wanneer tijdens een wedstrijd één van de teams opgeeft, wordt het andere team winnaar. De winnaar
wint in dit geval alle nog te spelen spellen. In ELIT wordt de score op het moment van opgave ingegeven.
Bij de opmerkingen wordt de reden van opgave vermeld.

7.4.8.

Na de ontmoeting tekenen de beiden ploegkapiteins in ELIT het uitslagenblad met lidnummer en paswoord
website Tennis Vlaanderen/ Padel by Tennis Vlaanderen (voorkeur). Verloopt de ontmoeting met een
papieren uitslagenblad, dan tekenen beide kapiteins na invullen van alle namen en scores. Als de
padelverantwoordelijke ook interclubleider is (vanuit tennis), kan hij tekenen als interclubleider. Dit
laatste is echter niet nodig.

7.4.9.

De thuisploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de uitslagen van de ontmoeting in ELIT voor de
eerstvolgende werkdag vóór 9u (eindronde dinsdagochtend 9u). Indien de uitslagen van de ontmoeting
niet ingevuld zijn vóór donderdag 9u krijgt de thuisploeg een Forfait.

7.4.10. De clubs zijn vrij om tegen vergoeding een aanbod te voorzien qua hapje of maaltijd. Als de club eten
wil voorzien na de ontmoeting, neemt de ploegkapitein contact met de andere ploegkapitein voor
concrete afspraken (menu en aantal personen die blijven eten).

8.

INBREUKEN TIJDENS DE ONTMOETING
8.1. De ontmoeting moet tijdig kunnen aanvatten. Een ploeg die op het aanvangsuur niet aanwezig is, kan een FF krijgen
(forfaitscore 6-0). Dit wordt beschouwd als een forfait volgens artikel 8.5. Indien één duo van de eerste rotatie tijdig
aanwezig is, en het tweede duo niet op het aanvangsuur aanwezig is, wordt de wedstrijd van het tweede duo in de
eerste rotatie een WO.
8.2. Een club die een onvolledig team (minder dan 4 spelers) afvaardigt verliest met een forfaitscore (6-0).
8.3. Bij het invullen van de wedstrijden kunnen er verschillende fouten gebeuren. Hiervoor zijn er in ELIT foutmeldingen
geprogrammeerd die onderaan vermeld worden bij “controles thuisploeg/uitploeg”:
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

“Er zijn ploegen die meer dan 1 keer voorkomen in deze ontmoeting”
Indien éénzelfde duo effectief 2x speelde binnen éénzelfde ontmoeting, krijgt de ploeg in overtreding een
Forfait voor de volledige ontmoeting. Indien beide ploegen een overtreding maken, krijgen beide ploegen
forfait.
“Er staan spelers meerdere keren in een dubbelrotatie”
Indien éénzelfde speler effectief 2x speelde binnen éénzelfde dubbelronde (vb bij achter/na elkaar spelen
wedstrijd 1 en 2), krijgt de ploeg in overtreding een WO voor de wedstrijden waarin deze speler voorkomt.
“Ingeschreven in een hogere afdeling en mag dus niet meespelen in deze ploeg”
Indien een speler met een te hoog padelklassement aantreedt, krijgt de ploeg in overtreding een WO voor
de wedstrijden waarin deze speler voorkomt.
“Te veel punten per opgestelde ploeg/ Maximaal 1500 ptn per opgesteld duo” (enkel van toepassing in 750
afdeling)
Indien een opgestelde ploeg meer dan 1500 ptn per duo heeft, krijgt de ploeg in overtreding een WO voor
deze wedstrijden.
“Ingeschreven in een te lage afdeling en mag dus niet meespelen in deze ploeg”
Indien een speler met een te laag padelklassement aantreedt (meer dan 1 klassement lager dan de afdeling
waarin gespeeld wordt), krijgt de ploeg in overtreding een WO voor de wedstrijden waarin deze speler
voorkomt.
“Deelgenomen aan meer dan 1 ontmoeting in dezelfde categorie en afdeling op dezelfde speeldag”
Indien een speler meerdere ontmoetingen speelt op dezelfde speeldatum (oorspronkelijke speeldatum telt
voor vervroegde/uitgestelde wedstrijden), krijgt de ploeg in overtreding een WO voor de wedstrijden waarin
de speler voorkomt (in de laatst gespeelde ontmoeting).
Wedstrijden gespeeld met een speler die op het officiële* startmoment van de ontmoeting nog niet op de
spelerslijst staat, resulteren in WO’s voor deze wedstrijden.
* Het officiële startmoment moment kan afwijken indien de ontmoeting verplaatst werd met schriftelijke
aanvraag en bevestiging

8.4. Een club die een éénmalige forfait geeft, moet dit zo snel mogelijk melden aan de ploegkapitein van de andere ploeg
en aan de hoofdzetel van Tennis Vlaanderen/ Padel by Tennis Vlaanderen melden.
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8.5. Een club die een algemene forfait geeft, moet dit aan de hoofdzetel van Tennis Vlaanderen/ Padel by Tennis
Vlaanderen melden. Tennis Vlaanderen/ Padel by Tennis Vlaanderen zal alle clubs op de hoogte brengen hiervan.
Hiervoor wordt een administratieve boete van 250 EUR opgelegd door Tennis Vlaanderen. Een club die 2 keer forfait
geeft binnen 1 interclubperiode wordt beschouwd als een algemene forfait.
8.6. Elke foutieve vermelding op het uitslagenformulier, ingegeven om gelijk welke reden, zal voor beide ploegen een
boete met zich meebrengen van 125 Euro en de diskwalificatie van beide ploegen. Dit kan met terugwerkende kracht
worden rechtgezet zolang de volgende fase (poulefase naar eindronde, of volgende ronde eindronde) niet
aangevangen is (2.4).

9.

RANGSCHIKKING POULES EN AANDUIDING WINNAARS
9.1. Winnaars van de ontmoeting krijgen 2 punten, verliezers 0 punten.
9.2. Een ontmoeting kan eindigen met gelijke stand 3-3 (of 2-2 voor gemengd). In dit geval krijgt elk team 1 punt. Wanneer
de ontmoeting doorslaggevend is voor de poulerangschikking of verder te gaan in de eindronde, is
-

-

Voor P50/100/250/500
o
B. Beste saldo winst-verlies van de spellen
o
C. 5e wedstrijd gewonnen (Dames/Open) / 4e wedstrijd gewonnen (Gemengd)
Voor P750/1000
o
A. Beste saldo winst-verlies van de sets
o
B. Beste saldo winst-verlies van de spellen
o
C. 5e wedstrijd gewonnen

9.3. In het geval van gelijke stand in de poulerangschikking gelden volgende bepalingen:
9.3.1.

Als 2 teams gelijke stand hebben

De uitslag van de ontmoeting tussen deze beide teams wordt in acht genomen: het team dat gewonnen heeft, wordt
voor het andere team geklasseerd. Indien deze 2 teams gelijk speelden in hun onderlinge ontmoeting geldt 9.2.
9.3.2.

Als meer dan 2 teams gelijke stand hebben

Enkel de uitslagen van de ontmoetingen, tussen deze teams worden in acht genomen om een definitief klassement
op te maken. Hieronder de volgorde van doorslaggevende criteria om de onderlinge ranking te bepalen van de teams
die gelijk staan in de eindstand. Een volgend criterium wordt enkel berekend als het huidige criterium niet
doorslaggevend is. Is er na deze criteria nog steeds een ex aequo, dan wordt dit via loting bepaald.
-

-

-

A. Meeste aantal punten
B. Meeste gewonnen wedstrijden
Voor P50/100/250/500
o D. Beste saldo winst-verlies van de spellen
o E. Minst aantal verloren spellen
Voor P750/1000
o C. Beste saldo winst-verlies van de sets
o D. Beste saldo winst-verlies van de spellen
o E. Minst aantal verloren spellen
F. Loting

Evenwel vanaf het ogenblik dat er slechts 2 ploegen ex aequo overblijven, is art. 9.3.1 van toepassing.

10.

ANDERE BEPALINGEN
10.1.
Een speler kan op eenzelfde speeldag tennis-en padelinterclub spelen op voorwaarde dat de wedstrijden op het
voorziene uur kunnen aanvatten (cfr. 8.1).
10.2.
Enkel bij aankondiging van weerscode oranje of rood op het voorziene speelmoment kan op voorhand (max. 48u
voor ontmoeting) bepaald worden om een ontmoeting uit te stellen volgens de bepalingen in 10.4.
10.3.

Bepalingen bij regen bij reeds aangevangen ontmoeting

2020 Padel Najaar interclub reglement (versie 09/09/2020)

7

Indien de ontmoeting onderbroken is door regenbuien, kan na de onderbreking in functie van tijdsduur ontmoeting in
onderlinge overleg (bij meningsverschil tossen) beslist worden om voor nieuw aan te vatten wedstrijden te starten bij een
2-2 stand in spellen (tie-break aan 8-8) indien 1 set tot 9 gespeeld wordt. Wedstrijden die normaal naar 2 winnende sets
met super tie-break gespeeld worden, starten dan in elke set met een 2-2 stand (indien set-set gevolgd door een normale
super tie-break).
Indien de ontmoeting onderbroken is door onophoudelijke regen (vooruitzicht buienradar +3u) dan moet er een nieuwe
datum afgesproken worden voor het verderzetten van de ontmoeting of wordt er uitgeweken naar een overdekte locatie.
Indien de ontmoeting uitgesteld wordt dient de thuisploeg de nieuwe datum in ELIT te zetten (ELIT > Interclub >
Organisatie ontmoeting > haal de ontmoeting op > tabblad uitslagen > verander status van de ontmoeting van “nog te
spelen” naar “niet afgewerkt”. Vul de reden van uitstel in, de nieuwe datum, en het nieuwe uur). Indien op het moment
van onophoudelijke regen de ontmoeting al beslist is, mogen de ontbrekende wedstrijden ingevuld worden als opgave
door de verliezende ploeg*. Indien de resterende wedstrijden wel nog doorslaggevend zijn, moet de ontmoeting
verdergezet worden op een andere datum rekening houdend met de uiterste datum voor poulewedstrijden en eindronde
wedstrijden.
* Let op: De regel in artikel 7.3.7 geldt. Deze wedstrijden tellen mee bij artikel 9.3 voor het bepalen van de eindstand van de
poulerangschikking

10.4.

Bepalingen bij onophoudelijke regen bij nog niet aangevangen ontmoeting

Bij onophoudelijke regen (vooruitzicht buienradar +3u) worden de wedstrijden ofwel afgewerkt op overdekte terreinen
ofwel uitgesteld naar een inhaalweekend. Wanneer er op overdekte terreinen gespeeld wordt, dient er 1 terrein
onafgebroken beschikbaar te zijn. In onderling overleg* kan er gespeeld worden naar short sets.
Indien de ontmoeting uitgesteld wordt dient de thuisploeg de nieuwe datum in ELIT te zetten (ELIT > Interclub >
Organisatie ontmoeting > haal de ontmoeting op > tabblad uitslagen > verander status van de ontmoeting van “nog te
spelen” naar “niet afgewerkt”. Vul de reden van uitstel in, de nieuwe datum, en het nieuwe uur).
Bij uitstel of verderzetting van een poule ontmoeting dient deze voor 1/8 november (afhankelijk van de grootte van de
eindronde) gespeeld te zijn. Indien de ontmoeting niet gespeeld wordt voor deze datum betekent dit voor beide clubs een
verlies van de ontmoeting (0 punten).
Bij uitstel of verderzetting van een eindronde ontmoeting dient deze ten laatste op de eerstvolgende woensdag gespeeld
te worden. Beide ploegen kunnen een nieuwe datum overeenkomen om op de voorziene of op een overdekte locatie te
spelen. Indien er geen oplossing overeengekomen kan worden, dient gespeeld te worden op de eerstvolgende ‘speelbare’
dag, of op een overdekte locatie op woensdag. De interclubfinales kunnen uitgesteld worden tot maximaal 13 december
op voorwaarde dat er een datum overeengekomen wordt tussen beide clubs vóór het oorspronkelijk gesplande
speelmoment.
10.5.

Verplaatsing van ontmoetingen bij niet voldoende beschikbare spelers

Wanneer onvoldoende spelers beschikbaar zijn om een ontmoeting te spelen, kan gevraagd worden aan de tegenpartij om
de ontmoeting te vervroegen. Een ontmoeting in de poulefase verlaten omwille van beschikbaarheid kan niet. De
thuisploeg dient de vervroegde datum in ELIT te zetten (ELIT > Interclub > Organisatie ontmoeting > haal de ontmoeting
op > tabblad uitslagen > verander status van de ontmoeting van “nog te spelen” naar “niet afgewerkt”. Vul de reden van
uitstel in, de nieuwe datum, en het nieuwe uur).
Een poule ontmoeting kan vervroegd worden naar een moment tijdens de week of weekend waarin niet gespeeld wordt
(vakanties). Contacteer de ploegkapitein en de interclub verantwoordelijke van de thuisploeg zo vroeg mogelijk om de
ontmoeting te verplaatsen. Indien er geen overeenkomst gemaakt kan worden dan geldt het oorspronkelijke vastgelegde
speelmoment. De ploeg die niet beschikbaar is verliest de ontmoeting met FF.
Een eindronde ontmoeting kan enerzijds vervroegd worden of anderzijds uitgesteld worden de eerstvolgende maandag na
het eindronde moment. Indien er geen overeenkomst gemaakt kan worden dan geldt het oorspronkelijke vastgelegde
speelmoment. De ploeg die niet beschikbaar is verliest de ontmoeting met FF. De interclubfinales kunnen uitgesteld
worden tot maximaal 13 december op voorwaarde dat er een datum overeengekomen wordt tussen beide clubs vóór het
oorspronkelijk gesplande speelmoment.
10.6.
Indien een vervroegde ontmoeting niet kan plaatsvinden omwille van weersomstandigheden, kan de ontmoeting
uitgesteld worden naar een andere datum (ten laatste 1/8 november, afhankelijk van de grootte van de eindronde).
De thuisploeg dient dit te noteren in ELIT (zie 10.5). Als beide ploegen geen nieuwe datum overeenkomen, dient het
oorspronkelijk gesplande speelmoment gerespecteerd te worden.
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10.7.
Indien een club een Belgian Padel Tour organiseert tijdens de interclubperiode, krijgen ploegen van die club die
in dat speelweekend ingepland staan met een thuisontmoeting de mogelijkheid om de ontmoeting te verplaatsen
volgens de richtlijnen in 10.4.

11.

BIJLAGES
BIJLAGE 1:
Speelschema met 2 ploegen op 3 terreinen

Rotatie
1
2
3
4

terrein 1
Wedstrijd 1
Wedstrijd 3
Wedstrijd 6
Wedstrijd 5

terrein 2
Wedstrijd 2
Wedstrijd 4
Wedstrijd 3
Wedstrijd 5

terrein 3
Wedstrijd 1
Wedstrijd 2
Wedstrijd 4
Wedstrijd 6

Speelschema met 3 ploegen op 5 terreinen

Rotatie
1
2
3
4

terrein 1
Wedstrijd 1
Wedstrijd 3
Wedstrijd 5

terrein 2
Wedstrijd 2
Wedstrijd 4
Wedstrijd 6
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terrein 3
Wedstrijd 1
Wedstrijd 3
Wedstrijd 6
Wedstrijd 5

terrein 4
Wedstrijd 2
Wedstrijd 4
Wedstrijd 3
Wedstrijd 5

terrein 5
Wedstrijd 1
Wedstrijd 2
Wedstrijd 4
Wedstrijd 6
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