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Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

01 Competitiereglement padel (CRP)
1. Het Competitiereglement padel van de KNLTB is van toepassing op alle KNLTB padel
competities. In dit reglement staan voorwaarden opgenomen voor de organisatie van en
deelname aan de KNLTB padel competitie.
2. In gevallen die niet zijn geregeld in dit reglement beslist de Competitieleider (CL).
3. Daar waar wordt gesproken over vereniging, kan ook een andere aanbieder worden
gelezen.
4. De ingangsdatum van dit reglement is 1 april 2022.
02 Padelspelregels (F.I.P. rules of padel)
1. De F.I.P. rules of padel zijn van toepassing voor alle KNLTB padel competities. Deze regels
zijn te raadplegen op de website van de F.I.P.
a. een wedstrijd is begonnen als een van de partijen van die wedstrijd is begonnen; en
b. een partij is begonnen op het moment dat de eerste opslag voor het eerste punt in die
partij is geslagen.
2. Indien vóór of tijdens een partij één of meer betrokken spelers verzoekt om een
scheidsrechter, dient deze door de thuisspelende vereniging ter beschikking te worden
gesteld. Dit mag iedereen zijn die kennis heeft van de padelspelregels. De scheidsrechter
wordt geacht onpartijdig te zijn.
3. Partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets. Voor enkele soorten/klassen geldt een
afwijkende telling, deze worden vermeld in het wedstrijdbulletin padel (WBP).
03 Gedragscodes en het reglement Fair Play
De algemene gedragscodes van de KNLTB en het reglement Fair Play zijn van toepassing op
alle KNLTB competities.
04 Wedstrijdbulletin padel (WBP)
Het Wedstrijdbulletin padel is een aanvulling op het CRP die per competitie verschijnt en
nadere voorwaarden bevat die gelden voor die specifieke competitie.
05 Definities en afkortingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. a. F.I.P.: De internationale padelfederatie (Federación Internacional de Pádel).
b. KNLTB: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond.
c. Competitiereglement padel (CRP): het onderhavige reglement.
d. Spelregels: de regels, vastgesteld door de F.I.P. in de Engelse taal, volgens welke het
padelspel dient te worden gespeeld.
e. Reglement Fair Play: het Reglement Fair Play van de KNLTB.
2. a. Wedstrijdbulletin padel (WBP): een publicatie per jaar en per competitie, die
mededelingen en aanvullende maar ook afwijkende regelgeving bevat met betrekking
tot de organisatie van competities.
b. MijnKNLTB: Website van de KNLTB met onder andere gegevens van spelers (profiel
van alle leden met bondsnummer, speelsterkte en actuele rating) en informatie over
competities en toernooien.
c. Junior: de speler die in het lopende kalenderjaar 17 jaar wordt of jonger is.
d. Senior: de speler die in het lopende kalenderjaar 18 jaar wordt of ouder is.
3. a. Competities: de jaarlijks door de KNLTB georganiseerde teamevenementen voor
teams van verenigingen. De KNLTB padel competities omvatten de
voorjaarscompetitie, de zomercompetitie, de najaarscompetitie en de
wintercompetitie.
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b. Competitiewedstrijd: een wedstrijd van de onder lid 3 sub a bedoelde competities,
bestaande uit een aantal competitiepartijen.
c. Competitiepartij: een partij die deel uitmaakt van een competitiewedstrijd.
d. Competitieprogramma: het geheel van competitie-indeling en wedstrijden per
speeldag voor een bepaalde competitie.
e. Competitiesoort: Type competitie met variabelen als speeldag, leeftijd, geslacht
spelsoorten en aantal partijen.
f. Klasse: sterkte-aanduiding binnen een competitiesoort.
g. Afdeling: een groep van een aantal aan de competitie deelnemende teams,
uitkomend in een soort en klasse.
h. Inhaalwedstrijd: competitiewedstrijd, die geheel of gedeeltelijk op een latere datum
dan die van het competitieprogramma of het gewijzigde competitieprogramma wordt
gespeeld.
4. a. Competitieleider (CL): de door het Bondsbestuur benoemde functionaris, die onder
verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur is belast met de uitvoering van de
organisatie van de competitie en die ook de bevoegdheden heeft, genoemd in dit
reglement.
b. Verenigingscompetitieleider (VCL): degene, die onder verantwoordelijkheid van
het bestuur van de vereniging, belast is met de uitvoering van de organisatie van een
bepaalde competitie, in het bezit is van een geldig VCL-certificaat en de leeftijd van
18 jaar heeft bereikt.
c. Aanvoerder: degene, die al dan niet zelf meespelend in een team, het team
vertegenwoordigt tegenover de KNLTB en de tegenpartij en zich als zodanig kenbaar
heeft gemaakt.
d. Coach: degene die door de aanvoerder van een competitieteam als zodanig is
aangewezen.
f. Scheidsrechter: de door de ontvangende vereniging aangewezen persoon die een
partij leidt en toeziet op de naleving van de spel- en gedragsregels.
5. a. (Digitale) ledenpas: het door de KNLTB aan elk van zijn leden afgegeven bewijs
van lidmaatschap met daarop vermeld: bondsnummer, naam, voorletters, geslacht
en geboortedatum van de speler. De (digitale) ledenpas is alleen geldig voor
deelname aan competities indien ook de verenigingsnaam van de vereniging
waarvoor die speler uitkomt op de pas vermeld staat en  voorzien van een gelijkende
pasfoto van de speler.
b. Teamopstelling: opgave van de namen van de spelers, die in een bepaalde wedstrijd
in de verschillende spelsoorten uitkomen, in volgorde van afnemende speelsterkte in
die spelsoorten voor alle te spelen partijen van de wedstrijd.
c. Speelsterkte: het getal van 1 tot en met 9 die iedere speler apart krijgt toegekend.
De speelsterkte geeft de padelvaardigheid van de speler aan. De speelsterkte van de
KNLTB-leden wordt jaarlijks bepaald.
6. a. Padelbaan: het speelveld, zoals beschreven in de Padelspelregels, alsmede de
uitlopen naast de uitgangen van het speelveld.
b. Toplaag: het materiaal, waarvan het oppervlak van een baan is vervaardigd.  
c. Terrein(en): een met goedkeuring van de CL gekozen accommodatie met padelbanen
waar de vereniging zijn thuiswedstrijden speelt.
d. Competitiecombinatie: een met goedkeuring van het Bondsbestuur gevormde
combinatie van verenigingen, met als doel om met alle teams van deze
verenigingen onder één gezamenlijke naam deel te nemen aan de competitie.

6

Hoofdstuk 2

Organisatie van de competitie

06 Competitiesoorten en -kenmerken
1. De KNLTB organiseert jaarlijks op verschillende dagen competities die in het WBP en/of op
de website van de KNLTB worden gepubliceerd.
2. Deze competities worden georganiseerd voor senioren en jeugd t/m 17 jaar.
3. De CL stelt jaarlijks de specifieke kenmerken van de verschillende soorten competities
vast, welke uiterlijk 6 maanden voor de start van de betreffende competitie bekend worden
gemaakt op de website van de KNLTB, waaronder:
a. inschrijfvoorwaarden met onder andere inschrijfdata, aantal beschikbare banen en
inschrijfgeld;
b. speeldata van de competitie- en inhaalwedstrijden;
c. klassen en klassenvolgorde;
d. aantal partijen, telmethoden en begintijden per competitiedag;
e. promotie en degradatieregeling;
f. dispensatieregeling.
07 Speeldata
1. Wedstrijden, inhaalwedstrijden en beslissingswedstrijden worden in principe op de
vastgestelde wedstrijddagen gespeeld.
a. De CL kan deze wedstrijden op een andere dag of dagdeel vaststellen met instemming
van de betreffende verenigingen.
b. De CL kan hierbij regels stellen die afwijken van dit reglement, onder meer wat betreft
het aantal banen dat beschikbaar moet zijn en de begintijd van de wedstrijd.
2. Indien een door de CL vastgestelde inhaalwedstrijd, kampioenswedstrijd of
beslissingswedstrijd niet op de vastgestelde of overeengekomen tijd kan worden gespeeld
op de banen van de thuisspelende vereniging en de mogelijkheid bestaat om de wedstrijd
te spelen op de banen van de uitspelende vereniging, dan zijn beide verenigingen verplicht
daaraan mee te werken. De weigering om mee te werken wordt beschouwd als “afwezig
zijn”.
3. Onder niet kunnen spelen wordt in dit verband verstaan:
a. geen banen beschikbaar hebben om organisatorische redenen;
b. het niet bespeelbaar zijn van ten minste één baan per thuisspelend team binnen een
uur na de vastgestelde of overeengekomen tijd;
c. het niet bespeelbaar zijn van een baan binnen een uur na een onderbreking van de
		
wedstrijd wegens weersomstandigheden.
4. Verenigingen kunnen overeenkomen een wedstrijd geheel of gedeeltelijk eerder te spelen
dan op de vastgestelde datum. Een vooraf gespeelde wedstrijd wordt geacht te zijn
gespeeld op de oorspronkelijke datum.
5. Een op een inhaaldatum gespeelde partij wordt geacht te zijn gespeeld op de
oorspronkelijke dag van het competitieprogramma.
08 Indeling
1. Competities kennen een indeling per soort met klassen en daarbinnen afdelingen.
De KNLTB deelt teams per competitie in op basis van de bij inschrijving bekende
teamgemiddelde.
2. Teamrechten
Met ingang van 2022 worden er teamrechten opgebouwd. Een vereniging behaalt een recht
voor een soort en klasse voor het volgende jaar, indien een team zich heeft gehandhaafd
in óf is gepromoveerd/gedegradeerd naar de desbetreffende klasse. De opgebouwde
teamrechten gelden per competitie per 2023.
09 Wedstrijdprogramma
1. De CL stelt het programma vast voor het spelen van wedstrijden.
a. In de halve competitie speelt elk team tegen elk ander team in de afdeling één
wedstrijd, waarbij het aantal uit- en thuiswedstrijden van de teams als uitgangspunt ten
hoogste één verschilt.
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b.

In de hele competitie speelt elk team tegen elk ander team in de afdeling twee
wedstrijden, waarbij het aantal uit- en thuiswedstrijden van de teams gelijk is.
2. De CL kan een afwijkend schema vaststellen voor bijzondere doelgroepen.
10 Publicatie
1. De indeling en het wedstrijdprogramma wordt uiterlijk 14 dagen voor het begin van de
competitie op de website van de KNLTB bekendgemaakt.
2. De CL kan wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdprogramma en deze rechtstreeks
aan de betrokken verenigingen bekendmaken tot uiterlijk 48 uur voor het begin van de
wedstrijd.
11 Bevoegdheden KNLTB
De CL heeft de bevoegdheid aanvullende regels op te stellen.
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Hoofdstuk 3

Verplichtingen verenigingen

12 Wie mag competitie organiseren
Competitie mag georganiseerd worden door:
a. de KNLTB;
b. de erkende verenigingen;
c. andere organisatoren en aanbieders, die van de KNLTB goedkeuring hebben
gekregen.
13 Financiële verplichting
Een vereniging kan alleen deelnemen aan de competitie als op het moment van inschrijving
aan alle financiële verplichtingen jegens de KNLTB, waarvan de betalingstermijn is
verstreken, is voldaan.
14 Terrein, padelbanen en accommodatie
1. Alle partijen worden gespeeld op het terrein van de thuisspelende vereniging. In
onderling overleg mag daarvan worden afgeweken.
2. Op elke competitiedag zijn per thuisspelend team het vereiste aantal banen, zoals
vastgelegd in het WBP, beschikbaar totdat de wedstrijd is beëindigd of afgebroken.
3. De padelbanen voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd door de KNLTB en NOC*NSF en
opgenomen in bijlage A van dit reglement.
4. Een vereniging die concludeert dat de voor de competitie bestemde banen niet tijdig
speelklaar zullen zijn, neemt hierover uiterlijk drie dagen voor de eerste speeldag contact
op met de CL.
5. Zolang de banen niet speelklaar zijn, worden de geplande wedstrijden (indien mogelijk)
gespeeld op het terrein van de tegenstander of - als ook dat niet mogelijk is - op neutraal
terrein. De CL beslist of er sprake is van overmacht.
6. De partijen worden aaneensluitend gespeeld op de banen die door de aanvoerder van
het thuisspelend team worden aangewezen.
7. Indien het uitspelende team van mening is dat de aangewezen banen niet voldoen aan
de kwaliteitseisen (bijlage A) waardoor sprake zou zijn van een bovenmatig
blessurerisico, dan wel van een ernstige belemmering van een normaal spelverloop, kan
voor aanvang van de partijen geprotesteerd worden en geweigerd worden te spelen. Als
van dit recht geen gebruik wordt gemaakt, vervalt de mogelijkheid later protest aan te
tekenen tegen de kwaliteit van de banen.
8. Als de mogelijkheid daartoe bestaat zijn beide teams verplicht om partijen bij kunstlicht
te spelen.
9. De CL kan de inschrijving van een team voor de competitie weigeren als het
aantal beschikbare banen te gering is of wanneer de kwaliteit van de banen of van de
accommodatie onvoldoende is.
15 Verenigingscompetitieleider (VCL)
1. Een vereniging die deelneemt aan de competitie dient te beschikken over een
gecertificeerd VCL die verantwoordelijk is voor de organisatie van de competitie en gang
van zaken tijdens de speeldagen.
2. De VCL is vóór, tijdens en na de competitie het aanspreekpunt voor de KNLTB, de
deelnemers en de eventuele arbitragefunctionarissen.
3. De VCL is op de speeldagen aanwezig of telefonisch bereikbaar.
4. De VCL kan of mag zijn/haar taken delegeren.
5. De taken en bevoegdheden van de VCL zijn vermeld in bijlage B:Taken en bevoegdheden
VCL.
16 Aanvoerder
1. Een vereniging is verplicht voor elk team op elke wedstrijddag een aanvoerder aan te
wijzen.

9

2. De aanvoerder van het uitspelende team stelt zich via MijnKNLTB op de hoogte van alle
relevante informatie over de uitwedstrijden van zijn team.
3. De aanvoerder maakt zich voor het begin van de wedstrijd aan de tegenpartij bekend en
is aanspreekpunt voor de VCL van de thuisspelende vereniging.
4. De aanvoerder is verantwoordelijk voor de teamopstelling en de aanvoerder van het
thuisspelende team voor het invoeren van de uitslagen.
5. Als de aanvoerder van een team - in zijn functie als aanvoerder - een bepaling van het
CRP/WBP overtreedt, wordt deze overtreding geacht te zijn begaan door zijn/haar
vereniging.
6. Wanneer een aanvoerder constateert dat door de tegenpartij een bepaling van het CRP/
WBP is overtreden, wordt deze overtreding geacht op de dag van de wedstrijd ter kennis
van zijn/haar vereniging te zijn gekomen.
7. De aanvoerder van een team volgt de aanwijzingen van de VCL van het thuisspelende
team op, voor zover deze voortvloeien uit de taken en bevoegdheden van een VCL.
17 Begeleiding juniorenteams
Bij alle wedstrijden van juniorenteams dient gedurende de gehele wedstrijd een begeleider
van ten minste 18 jaar aanwezig te zijn.
18 Kleding, schoenen en reclame
1. Spelers zijn verplicht algemeen aanvaardbare padelkleding te dragen tijdens een partij.
2. Spelers zijn verplicht om op de padelbaan schoenen te dragen die speciaal voor padel
zijn ontworpen en geen schade aanbrengen aan de toplaag.
3. De KNLTB kan richtlijnen voor kledingreclame vaststellen.
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Hoofdstuk 4

De inschrijving

19 Voorwaarden om te kunnen inschrijven
1. Voor een ingeschreven team is inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld
wordt jaarlijks vastgesteld door de KNLTB.
2. Ingeschreven teams hebben de verplichting om de competitie tot het einde uit te spelen
volgens het competitieprogramma en geen handelingen en gedragingen te doen of na te
laten waardoor een eerlijk verloop van de competitie wordt verhinderd.
20 Inschrijven voor de competitie
Een vereniging schrijft de teams digitaal in op MijnKNLTB vóór de door de CL vastgelegde
inschrijfdatum. Bij aanmelding na deze datum beslist de CL of de inschrijving alsnog kan
worden aanvaard.
21 Terugtrekking uit de competitie
1. Als een team zich terugtrekt of wordt uitgesloten (als strafmaatregel) blijft de verplichting
tot het betalen van het inschrijfgeld bestaan. Daarnaast kan het team een straf worden
opgelegd.
2. Als een team zich terugtrekt of wordt uitgesloten kan de CL regels stellen ten aanzien
van de speelgerechtigdheid van spelers uit dit team voor het spelen in teams van
dezelfde vereniging. Deze regels worden per geval bepaald en bekend gemaakt door de
CL.
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Hoofdstuk 5

De voorbereiding op de competitie

22 Begintijden en planning
1. Op zaterdag en zondag (hele dag) wordt gespeeld met variabele begintijden (bijlage C).
Op vrijdag wordt gespeeld met vaste begintijden.
a. De vaste begintijden worden gepubliceerd in het WBP.
b. De CL is bevoegd een andere begintijd vast te stellen.
2. Op elke competitiedag maakt de VCL een zodanige planning dat alle wedstrijden in ten
hoogste het aantal door de CL vastgestelde speelronden (bijlage C) wordt gespeeld.
23 Uitnodigen
1. De VCL van het thuisspelende team nodigt de uitspelende teams minimaal 8 dagen voor
de speeldatum uit op MijnKNLTB.
2. Als dit niet is gebeurd, neemt de aanvoerder van het uitspelende team contact op met de
aanvoerder van het thuisspelende team.
a. De aanvoerder van het thuisspelende team bevestigd schriftelijk de aanvangstijd aan
de aanvoerder van het uitspelende team.
b. De thuisspelende vereniging blijft verantwoordelijk voor de uitnodiging.
24 Ballen
1. Tijdens de KNLTB competitie wordt gespeeld met (door de KNLTB of F.I.P.)
goedgekeurde ballen. (zie de website van de F.I.P.).
2. De KNLTB bepaalt jaarlijks voor elke soort het aantal nieuwe ballen dat de thuisspelende
vereniging per wedstrijd ter beschikking stelt. Deze aantallen staan vermeld in het WBP.
3. Op een competitiedag mag per wedstrijd slechts gespeeld worden met ballen van één
bepaald handelsmerk, soort en kleur.
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Hoofdstuk 6

Voorwaarden om te kunnen deelnemen

25 Gerechtigd om deel te nemen
Om aan de competitie te kunnen deelnemen heeft een speler:
a. op de speeldag een actief lidmaatschap bij de KNLTB van de vereniging waarvoor
uitgekomen wordt;
b. geen financiële verplichtingen of schorsingen openstaan bij de KNLTB.
26 Spelen voor meer verenigingen
1. Een speler mag per competitie voor één vereniging competitie spelen (ook als een
team waarin de speler uitkwam is teruggetrokken of van (verdere) deelneming is
uitgesloten).
2. Een speler mag met dispensatie (en de daarbij behorende voorwaarden) van de KNLTB
per competitie voor maximaal twee verenigingen competitie spelen.
27 Rolstoelspelers
1. Rolstoelspelers kunnen deelnemen aan alle competities. Voor hen gelden de spelregels,
zoals die voor rolstoelpadel zijn vastgesteld.
2. Een vereniging die een rolstoelspeler in een team opstelt, dient dit ten minste een week
voor de geplande speeldatum aan de VCL van de tegenpartij te melden.
28 In een team hebben gespeeld of geacht worden te hebben gespeeld
Een speler wordt geacht in een bepaald team te hebben gespeeld indien de speler tenminste
één partij geheel of gedeeltelijk in dat team heeft gespeeld.
29 Speelgerechtigdheid bij inhaalwedstrijden
Als een wedstrijd op de dag van het competitieprogramma niet of slechts gedeeltelijk is
gespeeld, blijft de speler die op die dag gerechtigd was in deze wedstrijd te spelen, dat ook
op de inhaaldatum. Dit geldt ook als die speler tussen deze beide data in andere wedstrijden
heeft gespeeld.
30 Speelgerechtigdheid laatste twee speeldagen
Op de laatste twee speeldagen mogen in een team maximaal 2 spelers opgesteld worden
die 3 keer of vaker zijn uitgekomen (of geacht te zijn uitgekomen) in een team in dezelfde
competitiesoort met een lager teamnummer.
31 Speelgerechtigdheid bij beslissingswedstrijden
1. Een speler mag in een beslissingswedstrijd competitie spelen als deze speler ten minste
twee wedstrijden in de betreffende competitie voor zijn vereniging heeft gespeeld of
geacht wordt te hebben gespeeld.
2. Een team, die in een beslissingswedstrijd een niet speelgerechtigde speler opstelt, wordt
geacht deze wedstrijd te hebben verloren.
32 Speelgerechtigdheid bij wedstrijden voor de Play-off
1. Een speler mag in de Play-off uitkomen als de speler in die competitie ten minste twee
competitiewedstrijden voor zijn vereniging heeft gespeeld.
2. Indien een speler door de KNLTB is aangewezen uit te komen in een (voorbereidende)
wedstrijd waarin hij zijn land vertegenwoordigt, kan de CL ten aanzien van de
speelgerechtigdheid afwijkend bepalen.
3. Een team, die in een wedstrijd van de Play-off een niet-gerechtigde speler opstelt,
verliest deze wedstrijd.

13

33 Gelijktijdigheid competitie en toernooien
Als een speler op één of meer van de vooraf gepubliceerde competitiedata (incl. inhaaldata)
tevens een wedstrijd dient te spelen in een door de KNLTB goedgekeurd toernooi, kan die
speler zich terugtrekken uit het toernooi zonder consequenties. Deze terugtrekking dient
plaats te vinden voordat de speler een wedstrijd in het betreffende toernooi heeft gespeeld.
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Hoofdstuk 7

Tijdens de competitie

34 Aan- en afwezigheid team
1. Een team is verplicht ten minste 15 minuten voor aanvang van de begintijd, zoals
vermeld in MijnKNLTB, aanwezig te zijn op de vereniging van het thuisspelende team.
2. Een team wordt geacht aanwezig te zijn indien minimaal één speler van het team
aanwezig is.
3. Indien een team op de in lid 1 bedoelde begintijd nog niet ter plekke is, wordt dit team
geacht afwezig te zijn, tenzij er sprake is van overmacht.
4. Indien een team door deze overmacht echter wel binnen een half uur na deze begintijd
alsnog verschijnt, dient de wedstrijd zo spoedig mogelijk te worden begonnen.
5. Indien een team een half uur na de in lid 1 bedoelde begintijd nog niet aanwezig is, mag
het andere team het terrein verlaten. De VCL van het aanwezige team dient hiervan
melding te maken bij de CL. De CL beslist achteraf of sprake is geweest van overmacht
en kan:
a. het maximum in die wedstrijd te behalen winstpunten in mindering brengen, of
b. de desbetreffende wedstrijd opnieuw vaststellen, én
c. daarnaast één of meer andere straffen opleggen.
6. Wanneer een team in een door de CL opnieuw vastgestelde wedstrijd weer afwezig is of
geacht wordt afwezig te zijn, kan dit team uit de competitie worden genomen. Dit team
wordt dan beschouwd niet aan de competitie te hebben deelgenomen. Alle winst-/
verliespunten die tegen dit team zijn behaald, komen te vervallen.
7. Is een team twee of meer keer afwezig of komt men onvolledig op dan kan dit team uit
de competitie worden genomen. Dit team wordt dan beschouwd niet aan de competitie
te hebben deelgenomen. Alle winst-/verliespunten die tegen dit team zijn behaald,
komen te vervallen.
35 Onvoltallig zijn
1. Een team is onvoltallig als bij de digitale teamopstelling één of meer van de in te vullen
spelersnamen op grond van artikel 37 niet kunnen worden ingevuld.
2. Als een team door onvoltalligheid niet alle partijen van een wedstrijd kan spelen, worden
in de daarvoor in aanmerking komende spelsoorten de, in volgorde van afnemende
sterkte, laatste partijen gewonnen gegeven. Als een partij door onvoltalligheid van beide
teams niet gespeeld kan worden, ontvangt geen van beide teams voor die partij een
winstpunt.
3. De KNLTB kan bij onvoltalligheid straffen opleggen.
36 Maken opstelling partijen op speelsterkte
1. Een aanvoerder is verplicht de partijen in volgorde van afnemende speelsterkte op te
stellen. Soorten waarbij dit niet geldt, staan vermeld in het WBP.
a. De bepaling van de speelsterkte van een koppel gebeurt door optelling van de aan
beide spelers toegekende punten.
b. De combinatie van spelers met een gelijk aantal punten worden geacht van gelijke
sterkte te zijn.
2. Een wedstrijd bestaat uit 2 rondes. Per ronde wordt de opstelling conform het gestelde in
lid 1 gemaakt. Meer informatie hierover wordt vermeld in het WBP.
3. Lid 1 en 2 zijn ook van toepassing indien een wedstrijd op een inhaaldag wordt (af)
gespeeld.
37 Invoeren en controleren teamopstelling
1. Beide aanvoerders voeren vóór het begin van de wedstrijd de teamopstelling in voor alle
te spelen partijen van de wedstrijd conform artikel 36 lid 1 en 2 via MijnKNLTB.
2. De aanvoerders zijn hierbij verplicht om
a. de (digitale) ledenpassen van de aanwezige spelers aan elkaar te tonen, én
b. vóór het begin van de wedstrijd te controleren of de teamopstelling van het andere
team niet in strijd is met bepalingen betreffende de speelgerechtigdheid en/of de
volgorde van speelsterkte. Is een opstelling hiermee in strijd, dan dient de
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3.
4.
5.
6.

aanvoerder van het betreffende team de opstelling te wijzigen. Nieuwe spelers mogen
niet aan de opstelling worden toegevoegd.
Zodra de aanvoerders allebei hun opstelling hebben bevestigd, wordt de teamopstelling
zichtbaar in MijnKNLTB.
Indien bij de uitwisseling van de teamopstellingen van een speler geen geldige (digitale)
ledenpas getoond kan worden, heeft het andere team het recht de partijen op te eisen,
waarin deze speler staat opgesteld.
Het niet voldoen aan de in lid 1 t/m 4 genoemde verplichtingen heeft tot gevolg dat een
protest wegens het spelen in strijd met bepalingen betreffende de speelgerechtigdheid
en/of de volgorde van speelsterkte niet ontvankelijk is.
Wanneer een wedstrijd op de datum van het competitieprogramma niet of slechts
gedeeltelijk is gespeeld, gelden ook op de inhaaldag (voor zover van toepassing) lid 1
t/m 5 van dit artikel.

38 Wijzingen en controleren teamopstelling
1. Uiterlijk tot 15 minuten vóór aanvang van de derde partij, kan de aanvoerder de
teamopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden toegevoegd.
a. Hierbij dient art 37 lid 2 te worden gevolgd, met dien verstande dat wel nieuwe
spelers aan de opstelling mogen worden toegevoegd.
b. Tevens zijn artikel 37 lid 4, 5 en 6 van toepassing.
2. De wijziging dient schriftelijk te worden vastgelegd en door beide aanvoerders te worden
geparafeerd.
3. Als geen gebruik wordt gemaakt van dit wijzigingsrecht dienen de partijen te worden
gespeeld overeenkomstig de in artikel 37 lid 1 bedoelde teamopstellingen.
39 Uitvallen van een speler
1. Als een speler na de digitale teamuitwisseling door ziekte, ongeval of overmacht niet in
staat is te spelen, mag met goedvinden van de aanvoerders en met inachtneming
van het gestelde in artikel 36 van de teamopstelling worden afgeweken. Wanneer de
aanvoerders niet tot overeenstemming kunnen komen, moet(en) de partij(en) van de
speler die niet in staat is te spelen, gewonnen worden gegeven.
2. Als een speler tijdens een partij uitvalt, blijft deze speler speelgerechtigd in andere
partijen waarin de speler conform de teamopstelling is opgesteld.
40 Starten, spelen en afspelen van partijen
3. Het thuisspelende team is verplicht binnen uiterlijk één uur na de vastgestelde begintijd,
zoals vermeld in MijnKNLTB, een baan beschikbaar te stellen voor de betreffende
wedstrijd.
a. Indien niet binnen één uur een baan beschikbaar is gesteld voor de betreffende
wedstrijd, mag het uitspelende team het terrein verlaten.
b. De VCL’s van beide teams dienen hiervan melding te maken bij de CL. De CL beslist
of de wedstrijd aan het uitspelende team gewonnen wordt gegeven of opnieuw
wordt vastgesteld.
c. Deze bepaling is niet van toepassing als door weersomstandigheden niet kan
worden begonnen.
4. De VCL wijst de baan en de begintijd aan waarop een partij gespeeld wordt.
a. De spelers moeten binnen 15 minuten speelklaar op de baan zijn nadat de VCL de
spelers een baan en begintijd heeft toegewezen.
b. Als de speler(s) niet binnen 15 minuten speelklaar op de baan aanwezig is/zijn, kan
de tegenstander de partij opeisen.
5. De aanvoerder van het thuisspelende team is ervoor verantwoordelijk dat als een
wedstrijd is begonnen, de partijen aaneensluitend worden gespeeld.
6. De CL stelt in het WBP vast tot welk tijdstip reeds gestarte partijen moeten worden
afgespeeld. Na genoemd tijdstip hoeft een nieuwe partij niet meer te worden gestart.
7. Een partij, die slechts gedeeltelijk is gespeeld, wordt, indien wordt besloten deze af te
spelen, voortgezet door dezelfde spelers, op de stand bij het afbreken en dezelfde
positie op de baan.
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41 Inspeeltijd
Een speler mag gebruik maken van een inspeeltijd van vijf minuten. Bij een onderbreking van
de partij door weersomstandigheden of overmacht krijgt de speler, afhankelijk van de duur
van de onderbreking, de volgende inspeeltijd:
a. bij een onderbreking van minder dan 15 minuten krijgt de speler geen inspeeltijd;
b. bij een onderbreking van meer dan 15 maar minder dan 30 minuten krijgt de speler
		
3 minuten inspeeltijd;
c. bij een onderbreking van 30 minuten of langer krijgt de speler 5 minuten inspeeltijd.
42 Rusttijd
1. Een speler heeft tijdens de partij geen recht op een rustpauze.
2. Een speler heeft na een partij recht op een rusttijd van een half uur.
43 Sanitaire onderbreking
1. In alle partijen mag een koppel in totaal twee sanitaire onderbrekingen nemen. Als
het koppel samen de baan verlaat telt dit als één van de toegestane onderbrekingen.
Onderbrekingen worden opgenomen tijdens de setpauze.
2. Een speler mag de speelhelftwisselingen zo nodig ook gebruiken voor sanitaire
doeleinden, echter uitsluitend binnen de toegestane tijd van 90 seconden bij een
speelhelftwisseling en twee minuten bij een setpauze.
3. Een speler neemt vóór de partij contact op met de VCL (of indien aanwezig de
scheidsrechter) als de speler vanwege een gezondheidstoestand op enig moment een
sanitaire onderbreking nodig heeft.
4. Er kunnen redenen bestaan dat een speler dringend de baan moet verlaten. Een
scheidsrechter of VCL kan toestemming verlenen voor een onderbreking op een ander
moment dan tijdens een setpauze.
44 Invoeren en controleren uitslagen
1. De aanvoerder van het thuisspelende team is verplicht direct na afloop van de wedstrijd
(dan wel afgelaste of reglementair niet gespeelde wedstrijd) de uitslagen via MijnKNLTB
in te voeren.
2. Naast de geheel gespeelde partijen, dienen ook te worden opgenomen:
a. de door onvoltalligheid van een team niet gespeelde partijen;
b. gedeeltelijk gespeelde partijen die om andere redenen niet zijn gespeeld
(bijvoorbeeld door weersomstandigheden).
3. De aanvoerder van het uitspelende team is verplicht om vóór het verlaten van het terrein,
de wedstrijduitslagen 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.
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Hoofdstuk 8

Onverwachte (weers)omstandigheden en inhalen

45 Onverwachte en slechte weersomstandigheden
1. Wanneer een wedstrijd wegens onvoorziene of weersomstandigheden niet op tijd kan
beginnen, wachten beide teams tot de omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen
mogelijk is. Indien dit één uur na de officiële begintijd nog niet het geval is, hoeft met de
wedstrijd niet begonnen te worden.
• Van onvoorziene omstandigheden is in ieder geval sprake als onverwachts
technische storingen optreden, waardoor niet gespeeld kan worden (bv
stroomstoring, brand etc).
• Blessures of ongeoorloofde afwezigheid worden niet aangemerkt als onvoorziene
omstandigheid.
2. Wanneer een wedstrijd wegens weersomstandigheden is onderbroken, wachten beide
teams tot de omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen weer mogelijk is. Indien dit
één uur na het moment van onderbreking nog niet het geval is, hoeft de wedstrijd die
dag niet te worden voortgezet.
3. Een partij die door weersomstandigheden niet is gestart of is afgebroken, kan alleen na
akkoord van beide aanvoerders worden voortgezet op een andere toplaag.
46		

Hitteregel

Het kan zo warm worden dat dit risico’s kan meebrengen voor de gezondheid van de speler.
Dit wordt niet alleen bepaald door de temperatuur die de thermometer aangeeft, maar ook
door de luchtvochtigheid. De hitte-index wordt daarom gebruikt om maatregelen te nemen
voor de competitie.
Het volgende is van toepassing:
• De hitteregel gaat in bij een hitte-index van 34. Deze is te vinden op de website van
weerplaza (pagina actueel en vervolgens hitte-index).
• De hitteregel is van toepassing op alle KNLTB competities.
• De VCL bepaalt of de desbetreffende waarde wordt overschreden en de hitteregel
van kracht wordt.
• Bij inwerkingtreding van de hitteregel worden twee volledige sets gespeeld, met een
beslissende wedstrijdtiebreak tot en met de 10 punten.
• Als de hitte-index de 40 overstijgt, worden de partijen stilgelegd.
47 Inhalen
1. Een door (weers)omstandigheden afgebroken of niet gespeelde wedstrijd wordt uiterlijk
op de eerstvolgende inhaaldag (uit)gespeeld. Als een wedstrijd niet wordt (uit)gespeeld,
dan wordt de tussenstand omgezet in een eindstand.
2. Het is verboden gefingeerde uitslagen in te vullen. Indien gefingeerde uitslagen zijn
ingevuld is de KNLTB bevoegd één of meer straffen op te leggen.
3. In bepaalde competitie(s)/-soorten is het toegestaan een wedstrijd uit te stellen. In het
WBP is gepubliceerd welke competities dit betreft en wat de voorwaarden zijn.
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Hoofdstuk 9

Resultaten en kampioenschap

48 Winnen, verliezen of gelijkspelen van een wedstrijd
1. Een team heeft een wedstrijd gewonnen, wanneer het merendeel van alle te spelen
partijen is gewonnen.
2. Een team heeft een wedstrijd verloren, wanneer het merendeel van alle te spelen partijen
is verloren.
3. Een team heeft een wedstrijd gelijk gespeeld, wanneer de helft van alle te spelen partijen
is gewonnen.
49 Winstpunten en opmaken van de competitiestand
1. Voor iedere gewonnen partij, ontvangt het winnende team één winstpunt.
2. De competitiestand in een afdeling wordt opgemaakt op basis van het aantal verkregen
winstpunten.
50 Winstpunten teruggetrokken team
Een team die vóór of tijdens de competitie wordt teruggetrokken of van verdere deelname
aan de competitie is uitgesloten, neemt in zijn afdeling de laatste plaats in. Alle winst-/
verliespunten die tegen dit team zijn behaald komen te vervallen. Dit team mag door
zijn vereniging in het volgende jaar uitsluitend in de laagste competitieklasse worden
ingeschreven.
51		

Eerste en laatste plaats

1. De eerste plaats wordt behaald door het team die na beëindiging van de competitie
alle wedstrijden heeft gewonnen. De laatste plaats door het team die alle wedstrijden
heeft verloren.
2. Indien geen van de teams alle wedstrijden heeft gewonnen, wordt de eerste plaats in
een afdeling ingenomen door het team die het hoogste aantal winstpunten heeft behaald.
De laatste plaats in een afdeling wordt ingenomen door het team die het laagste aantal
winstpunten heeft behaald.
52 Onderlinge volgorde bij gelijk aantal winstpunten
1. Wanneer in een afdeling twee teams met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd,
wordt hun onderlinge volgorde achtereenvolgens als volgt bepaald:
a. het resultaat in de onderling gespeelde wedstrijd;
b. het saldo van het aantal gewonnen sets in die onderlinge wedstrijd;
c. het saldo van het aantal gewonnen spellen in die onderlinge wedstrijd;
d. wanneer ook hierdoor geen beslissing kan worden verkregen en hun volgorde zou
van belang zijn voor de vaststelling van promotie, degradatie of plaatsing
voor deelname aan een kampioenschap, dan spelen de betrokken teams een
beslissingswedstrijd op een door de CL vast te stellen datum en aan te wijzen
terrein, tenzij de betrokken verenigingen in onderling overleg een terrein kiezen;
e. zou ook door deze beslissingswedstrijd hun volgorde niet kunnen worden
vastgesteld, dan beslist het lot.
2. Wanneer in een afdeling drie of meer teams met een gelijk aantal winstpunten is
geëindigd, wordt hun onderlinge volgorde achtereenvolgens bepaald door:
a. vergelijking van het totaal aantal winstpunten die deze teams in de onderling
gespeelde wedstrijden hebben behaald;
b. vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren sets die deze
teams in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald;
c. vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren spellen die
deze teams in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald;
d. indien hun volgorde door de onder a. genoemde bepalingsmethode slechts ten dele
kan worden vastgesteld, dan dient ten aanzien van die teams waarvan de volgorde
nader moet worden bepaald, de onder lid 1 beschreven methode respectievelijk de
onder lid 2 sub a. beschreven methode te worden toegepast.
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3. Als één van de in lid 1 of 2 bedoelde teams een wedstrijd heeft gespeeld waarbij een
partij is opgeëist of voor aanvang van de partij is opgegeven, dan geldt voor de bepaling
van de eindstand voor deze partij de uitslag: 6-0/6-0. Als na aanvang van een partij
wordt opgegeven dan geldt voor de bepaling van de eindstand voor het restant van de
partij dat met maximale cijfers wordt verloren.
53 Promotie en degradatie
1. Indien in de betreffende competitie sprake is van een promotie- en degradatieregeling,
dan geldt dat:
• in alle competitieklassen, behalve de hoogste, het team promoveert die op de eerste
plaats is geëindigd automatisch, tenzij een andere regeling geld;
• in alle competitieklassen, behalve de laagste, de teams degraderen die op de laatste
twee plaatsen zijn geëindigd, tenzij een andere regeling geldt.
2. Promotie en degradatie is voor dezelfde competitie in het volgende kalenderjaar.
54		

Play-off

De teams die het hoogst zijn geëindigd in de Eredivisie (bij één afdeling zijn dit de vier
hoogste en bij twee afdelingen de twee hoogste), spelen een Play-off om te bepalen wie
de landskampioen is. In de zomer- en wintercompetitie wordt een Play-off georganiseerd.
Aanvullende bepalingen voor de Play-off zijn opgenomen in het Wedstrijdbulletin padel.
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Hoofdstuk 10

Protest en Beroep

55 Protest
1. Een VCL of bestuurslid van een belanghebbende vereniging die twijfelt of:
• een speler van een tegenpartij gerechtigd is in dat team te spelen, en/of
• een aanvoerder van een tegenpartij de bepalingen omtrent het opstellen van spelers
volgens speelsterkte in acht heeft genomen, kan een protest indienen.
2. Tevens kan een VCL of bestuurslid een protest indienen bij overtredingen van dit
reglement zoals genoemd in bijlage D punt 2 boetes.
3. Een protest kan tot uiterlijk 8 dagen na de dag waarop de vermeende overtreding heeft
plaatsgevonden (of tot maximaal 8 dagen na de laatste speeldag) schriftelijk en
gemotiveerd bij de KNLTB worden ingediend.
4. Als de vereniging die het protest indiende, geheel in het ongelijk wordt gesteld, kan een
bedrag van €25 protestgeld in rekening worden gebracht.
5. Bij de behandeling van het protest kan de KNLTB, alvorens een beslissing te nemen, de
betrokkenen, al dan niet op hun verzoek, horen.
6. De KNLTB deelt de genomen beslissing schriftelijk aan alle betrokkenen mede en
vermeldt waarop die beslissing is gegrond.
7. Indien sprake is van een gegrond protest kan de KNLTB één of meerdere straffen en/of
boetes opleggen conform bijlage D Straffen en boetes.
56 Straffen en boetes die de KNLTB kan opleggen
De KNLTB is bevoegd een vereniging, een team van een vereniging, aanvoerder of VCL bij
overtreding van dit reglement - gevraagd of ongevraagd - één of meerdere straffen en/of
boetes op te leggen zoals beschreven in bijlage D Straffen en boetes. De KNLTB heeft de
mogelijkheid tot consulteren van de Commissie Administratieve Overtredingen (CAO).
57 Beroepsmogelijkheid
Een VCL, een speler of een team die belanghebbende is bij de beslissing of uitspraak kan in
beroep gaan bij de Raad van Beroep conform het Reglement Fair Play (beroepsprocedure)
tegen een door de KNLTB opgelegde straf, boete of genomen beslissing
58 Beroepsprocedure
Indien het een beroep tegen een protest betreft die gevolgen kan hebben voor deelname aan
de Play-off dan dient dit beroep binnen 24 uur te worden aangetekend.
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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

Taken en bevoegdheden van de Verenigingscompetitieleider (VCL)

Algemeen
Een VCL kan zich certificeren door de ‘Basis VCL opleiding’ te doorlopen en de eindtoets
met goed gevolg af te leggen. Het certificaat is 5 jaar geldig. Een VCL kan het certificaat
verlengen door de ‘Update VCL Opleiding’ te doorlopen en de eindtoets met goed gevolg af
te leggen.
De VCL dient op de hoogte te zijn van het CRP en het WBP.
Taken per fase in het competitieproces
Voorbereiding en inschrijving
De VCL heeft bij de aanmelding en inschrijving de volgende verantwoordelijkheden:
• vaststellen aanbod eigen vereniging;
• vaststellen maximum aantal teams op basis van beschikbare banen;
• inventariseren binnen vereniging van aantal deel te nemen teams;
• voorinschrijving teams bij vereniging;
• indelen van teams in de juiste soort en klasse;
• inschrijven teams in MijnKNLTB;
• doorgeven van wijzigingen en eventuele terugtrekkingen aan KNLTB.
Organiseren speeldagen
De VCL heeft ter voorbereiding op de speeldagen de volgende verantwoordelijkheden:
• Het maken van een baanplanning voor elke speeldag.
• Het ten minste 8 dagen voor de speeldatum digitaal uitnodigen van teams voor elke
thuiswedstrijd op MijnKNLTB. De uitnodiging bevat ten minste de volgende relevante
informatie:
o het tijdstip waarop de betreffende wedstrijd begint en het tijdstip waarop het
thuisspelende en uitspelende team worden verwacht;
o de naam, het telefoonnummer en/of e-mailadres van de aanvoerder van het
thuisspelende team;
o de baansoort waarop de wedstrijd zal worden gespeeld.
• Het geven van informatie en instructie aan de aanvoerders van de teams van zijn
vereniging over:
o regels in CRP en WBP;
o regels teamleden omtrent aanwezigheid bij zowel thuis- als uitwedstrijden;
o digitale teamuitwisseling en invoeren uitslagen;
o hoe te handelen bij slechte weersomstandigheden;
o regels over invallen;
o gedrags- en kledingregels;
o coaching;
o taken en verantwoordelijkheden van de aanvoerder;
o baanindeling bij thuiswedstrijden;
o overige van de KNLTB ontvangen informatie.
• Het verstrekken van de benodigde padelballen aan de teams.
Tijdens de speeldagen
De VCL heeft op de speeldagen de volgende verantwoordelijkheden, die bij delegatie door
anderen mogen worden uitgevoerd:
• beschikbaar zijn van het CRP, WBP en de padelspelregels;
• in orde zijn van de banen (o.a. nethoogte en ramen) en kleedkamers voor het begin van
de speeldag;
• in de gaten houden van de onderhoudstoestand van de banen, ramen en kooi (o.a. of de
ramen schoon genoeg zijn);
• ontvangen uitspelende teams: zich als VCL bekend maken, iets vertellen over de gang
van zaken en het team introduceren bij de (aanvoerder van het) thuisspelende team;
• beslissen wat er moet gebeuren bij het niet op tijd aanwezig zijn van een team of speler;
• controle op het door de aanvoerder oproepen van spelers voor een parti;
• controle op de tijdige digitale invoer van de uitslagen via MijnKNLTB;
• wijziging van het banenschema (bijvoorbeeld door weersomstandigheden of uitloop van
partijen) tijdig doorgeven aan de betreffende aanvoerders;
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•
•
•

•

in verband met weersomstandigheden beslissen (na overleg met parkeigenaar en/of
groundsman) over het stopzetten en het hervatten van een wedstrijd;
op neutrale wijze bemiddelen bij geschillen op en rond de baan;
ingrijpen bij (ernstig) wangedrag van een speler (een misdraging zoals genoemd in
het Reglement Fair Play) en mogelijkheid van staken van de partij. In geval van ernstig
wangedrag is de VCL verplicht dit binnen 3 dagen te melden bij het meldpunt van de
KNLTB;
toezicht houden op het naleven van de gedragscodes en kledingregels.

Na afloop van de competitie
De VCL heeft (direct) na de speeldagen de volgende verantwoordelijkheden:
• rapporteren ongeregeldheden ten aanzien van het gestelde in CRP aan KNLTB en het
daarover informeren van zijn verenigingsbestuur;
• het (eventueel) indienen van klachten en protesten bij de KNLTB overeenkomstig het
CRP;
• het (eventueel) rapporteren aan de KNLTB van wangedrag dat zich heeft voorgedaan bij
het Fair Play meldpunt van de KNLTB (zoals genoemd in het Reglement Fair Play);
• huldigen kampioenen.
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Bijlage C

Variabele begintijden bij wedstrijden en baanplanning

Op zaterdag en zondag (hele dag) wordt gespeeld met variabele begintijden en zal rekening
gehouden moeten worden met de hieronder beschreven regels.
Begintijden
De begintijd van de wedstrijd dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. er kan alleen worden gekozen voor hele of halve uren, niet vroeger dan 09.00 uur en niet
later dan 16.30 uur;
2. bij een reisafstand van het uitspelende team van 80 km of meer, mag de wedstrijd niet
voor 10.00 uur worden gepland. Onder reisafstand wordt verstaan: de afstand over de
weg tussen de terreinen van de betreffende verenigingen.
Baanplanning
Op elke competitiedag maakt de (gedelegeerd) VCL, die de toewijzing van de banen regelt
en de aanvoerders hierover informeert, zich aan de uitspelende teams bekend.
1. De VCL maakt per wedstrijd een planning voor alle partijen en wel zodanig dat:
a. voor elke partij minimaal 75 minuten uur wordt gereserveerd;
b. elk team steeds over tenminste één baan kan beschikken;
c. de laatste partij van een wedstrijd niet later dan 19.30 uur begint.
2. De VCL maakt een nieuwe planning als door (weers)omstandigheden de partijen ten
minste één uur later worden gespeeld dan was gepland. Bij deze nieuwe planning gelden
de volgende randvoorwaarden:
a. afgebroken partijen hebben voorrang boven partijen die nog moeten beginnen;
b. partijen van teams met een reisafstand van meer dan 80 km hebben voorrang boven
andere partijen;
c. het kunnen laten (af)spelen van alle (resterende) partijen van een bepaalde wedstrijd
heeft voorrang boven het laten (af)spelen van slechts een deel van de (resterende)
partijen in andere wedstrijden.
3. De VCL past zowel bij de onder 1. als de onder 2. bedoelde planning artikel 40 (spelen
en afspelen van partijen) toe.
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Bijlage D
1

Straffen en boetes

Straffen

Straffen voor overtredingen en verzuimen conform het CRP die de KNLTB kan opleggen:
a. een team één of meer winstpunten in mindering brengen;
b. één of meer partijen, die een team ten onrechte niet speelt, verloren verklaren en de
uitslag van die partijen administratief vaststellen op 0-6, 0-6;
c. een team uit de competitie nemen;
d. een partij, die door een niet-speelgerechtigde speler is gespeeld, verloren verklaren en
partijen die als gevolg van het meespelen van een niet-speelgerechtigde speler niet door
de juiste speler(s) is/zijn gespeeld;
e. een team op de laatste plaats zetten;
f. een niet (uit)gespeelde wedstrijd/partij alsnog op een andere datum en onder bepaalde
voorwaarden vaststellen;
g. de (tussen)stand van een onreglementair uitgestelde wedstrijd omzetten naar een
eindstand en/of de eindstand van een onreglementair uitgestelde wedstrijd aanpassen;
h. een aanvoerder van een team, die het CRP heeft overtreden, het recht ontzeggen
gedurende een bepaalde tijd als aanvoerder op te treden.
2

Boetes

De KNLTB kan een vereniging een boete opleggen van maximaal € 225, ook indien de
overtreding moet worden toegeschreven aan de aanvoerder van een team. Bij herhaling van
de overtreding kan de KNLTB een boete van maximaal € 450 opleggen.
Maximum boetes voor specifieke overtredingen en verzuimen conform het CRP die de
KNLTB kan opleggen:
Artikel

Overtreding

Maximum boete

8, lid 1

Onreglementair uitstellen van een wedstrijd

€ 115

21, lid 1

Terugtrekken team vóór publicatie van de indeling

€ 115

21, lid 1

Terugtrekken team ná publicatie van de indeling

€ 225

26, 28 t/m 32 Niet speelgerechtigd

€ 115

34

Te laat opkomen

€ 115

34

Afwezig zijn

€ 225

35

Onvoltalligheid

€ 115

36

Niet voldoen aan opstelling volgens sterkte binnen
een team

€ 115

47, lid 2

Invullen gefingeerde uitslag

€ 225
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Meer informatie:
www.nlpadel.nl
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