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Inleiding
De informatie, die in dit document is opgenomen, valt onder verantwoordelijkheid van de
organisatie Padelcompetitie najaar 2019 (KNLTB)
Hieronder tref je een aantal belangrijke tips en aanwijzingen aan betreffende de KNLTB
najaar Padel 2019 competitie. T.o.v. voorjaar 2019 zijn er een aantal wijzigingen
doorgevoerd en/of extra regels ingevoerd om de KNLTB najaar Padel 2019 competitie beter
te laten verlopen. Het is raadzaam om deze tips en regels van dit wedstrijdbulletin
nauwkeurig door te lezen, voordat de competitie begint. Zo ben je op de hoogte van alle
voorwaarden die worden gesteld aan deelname.
Mochten zich tijdens de competitie problemen voordoen, dan dien je dit in eerste instantie
met jouw tegenstander op te lossen. De competitie kent een gezellig en sportief karakter
waar we er vanuit mogen gaan dat er geen onoplosbare problemen ontstaan. Kom je er met
jouw tegenstander niet uit, raadpleeg dan de KNLTB tijdens kantooruren (maandag t/m
vrijdag 9.00-16.00 uur). Je kunt contact opnemen met de afdeling Wedstrijdtennis via 0881302600.
Communicatie via Verenigingscompetitieleider Padel (VCLP) Verplicht
Alle communicatie betreffende de KNLTB najaar Padel 2019 competitie verloopt uitsluitend
via de VCLP. Voor correspondentie betreffende de competitie verzoeken wij de VCLP
gebruik te maken van Postbus 8021, 1180 LA Amstelveen of padel@knltb.nl. Graag bij
iedere correspondentie de speeldag, de klasse en het afdelingsnummer van de betreffende
ploeg vermelden.
Uitstel en verplaatsen van competitiewedstrijden
Eerder en later spelen van een competitiedag is altijd toegestaan, wanneer beide
aanvoerders akkoord zijn. Leg dit wel schriftelijk vast om onduidelijkheid te voorkomen.
Het omdraaien van thuiswedstrijden naar uitwedstrijden mag ook in onderling overleg.
De verantwoordelijkheid ligt wel bij de ploegen. Als beide aanvoerders geen
overeenstemming bereiken dan geldt de officiële speeldatum.
Het is wenselijk dat men wedstrijden niet gaat uitstellen wegens verhindering,
vakantie, ziekte of blessures van spelers. In dergelijke gevallen dient men voor
invallers te zorgen!
Niet-opkomen
Het niet komen opdagen voor een competitiewedstrijd kan consequenties hebben voor de
betreffende ploeg. De KNLTB kan een boete opleggen van 90 euro en de ploeg uit de
competitie halen.
Gegevens park
De gegevens van het park waar wordt gespeeld kan men terugvinden in de verstuurde
wedstrijduitnodiging.
Speeldagen Padelcompetitie

Indeling
Bij de indeling wordt rekening gehouden met opgave van speeldag, niveau en reisafstanden.
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Begintijden
Vrijdag:
19.00 uur *
Zaterdag:
10.00 uur en/of 14.00 uur *
Zondag:
10.00 uur en/of 14.00 uur *
* De thuisspelende ploeg bepaalt het aanvangstijdstip, mocht de thuisspelende vereniging
een andere aanvangstijd willen aanhouden, dan is dit mogelijk in onderling overleg met de
tegenstander.
Inhaaldag
In principe kent de KNLTB najaar Padel 2019 competitie meerdere inhaaldagen. Zorg ervoor
dat het plannen van een inhaaldag altijd met wederzijdse instemming gebeurt, indien dit niet
het geval is, geldt de officiële speeldatum. Verenigingen moeten er rekening mee houden dat
hun ploegen in onderling overleg een nieuwe datum mogen en kunnen zoeken. Is er geen
nieuwe speeldatum mogelijk, dan wordt bij het opmaken van de eindstanden de ontbrekende
uitslag op 0-0 vastgesteld.
Wachten bij slechte weersomstandigheden
In de KNLTB najaar Padel Landelijk 2019 competitie hebben de spelende ploegen zelf de
verantwoordelijkheid om te bepalen of de padelbanen bespeelbaar zijn (eventueel in
afstemming met de verantwoordelijke VCLP).
Hebben de spelers bepaald dat een competitiewedstrijd wegens weersomstandigheden niet
op tijd kan beginnen/is onderbroken, dan zijn beide ploegen verplicht te wachten tot de
omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen mogelijk is.
Indien dit twee uur na de officiële begintijd/na het moment van onderbreking nog niet het
geval is, dan kan de wedstrijd in onderling overleg onderbroken en/of verplaatst worden.
Samenstelling ploegen
In de KNLTB najaar Padel 2019 competitie, wordt er ook een gemengde categorie
aangeboden, dit houdt in dat er in alle combinaties heren/dames/gemengd teams gespeeld
mag worden, inschrijven is toegestaan van spelers vanaf 15 jaar.
Op de zondag wordt er in de KNLTB Padel competitie dit jaar naast de ‘Topklasse’ ook de
‘Hoofdklasse’ gespeeld.
Topklasse
Hoofdklasse
Klasse 1: Wedstrijdspelers
Klasse 2: Gevorderde spelers
Klasse 3: Beginnende / Recreatieve spelers
Jeugdcompetitie
Ook in het najaar 2019 wordt de padelcompetitie aangeboden voor jeugdspelers. Jeugd t/m
17 speelt in de open klasse op zondag.
Beschikbare banen
Het minimum aantal padelbanen, dat per competitiedag (zaterdag en zondag) beschikbaar
moet worden gesteld, is als volgt gerelateerd aan het aantal ingeschreven ploegen voor een
speeldag:
Aantal ingeschreven ploegen:
1 t/m 4 ploegen
5 t/m 8 ploegen
9 t/m 12 ploegen
13 t/m 16 ploegen
Etc.

Minimum aantal banen:
1 baan
2 banen
3 banen
4 banen
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Doordeweekse speeldag (vrijdag)
Aantal ingeschreven ploegen:
1 t/m 2 ploegen
2 t/m 4 ploegen
4 t/m 6 ploegen
6 t/m 8 ploegen
Etc.

Minimum aantal banen:
1 baan
2 banen
3 banen
4 banen

Telling
In de KNLTB Padelcompetitie wordt de beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) toegepast.
Een wedstrijdtiebreak wordt gespeeld op het moment dat de stand één set gelijk is. Winnaar
van de beslissende wedstrijdtiebreak – en daarmee de partij - is degene die het eerst tien
punten behaalt op voorwaarde dat er een verschil is van twee punten.
Deze wedstrijdtiebreak vervangt de beslissende derde set en moet in MijnKNLTB ingevoerd
worden als zijnde bijvoorbeeld 10-6 of 11-13. Wanneer in een poule twee of meer teams met
een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd, dan geldt deze beslissende wedstrijdtiebreak bij
het bepalen van de eindstand als een set met games (1-0 of 0-1).
Opstelling ploegen
In de dubbelcompetitie stel je per ronde koppels samen. Ronde 1 (met partij 1 en partij 2)
staat los van ronde 2 (met eveneens partij 1 en partij 2). Een speler mag per ronde slechts
één partij spelen. Dit betekent automatisch dat een speler tijdens een competitiewedstrijd in
maximaal twee partijen mag uitkomen (echter niet 2x met dezelfde partner). Bij de
ploeguitwisseling dient ment dus 2 partijen op te schrijven, na het spelen van de twee
partijen dient men uiterlijk 15 min voor aanvang van de derde partij, de overige partijen op
het formulier te noteren.
Aanvoerders worden geacht het sterkste koppel in partij 1 van iedere ronde op te stellen!
Twee keer spelen in één week of spelen voor twee verenigingen
In de Padelcompetitie mag je meerdere keren in de week uitkomen voor één vereniging dus
zowel op vrijdag, zaterdag en zondag). Hiervoor is geen dispensatie nodig. Let hierbij wel op
de ploegopgave.
Wil je twee keer uitkomen voor twee verenigingen, dan dient de VCLP van een van beide
verenigingen dispensatie aan te vragen, dit kan per e-mail naar wedstrijdtennis@knltb.nl. De
dispensatie wordt verleend aan één team per padelvereniging, daarnaast moet de speler
minimaal 3 speeldagen per team gespeeld hebben.
Wedstrijdformulieren
Bijzondere aandacht verdient de ploegenuitwisseling: het vóór aanvang van de
competitiewedstrijd door beide aanvoerders gelijktijdig overhandigen van elkaars
opstellingen is wenselijk, want dit voorkomt onduidelijkheid.
In de set is speciaal voor de ploegenuitwisseling een uitneembaar formulier opgenomen.
Maak hiervan gebruik!
Invoeren van uitslagen
De uitslagen van een competitiewedstrijd moeten na afloop van de wedstrijd worden
ingevoerd door de VCLP, of door de functionaris uitslagengedelegeerde welke is opgevoerd
door de VCLP van de vereniging.
Ook deze najaarscompetitie moeten de uitslagen ingevoerd worden via mijnknltb.toernooi.nl
of via de KNLTB.Club app.
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Goedkeuring en benodigde ballen voor competitie
We leggen geen verplichting op m.b.t. het aantal nieuwe ballen voor een competitiedag,
maar we verwachten wel dat de ballen voldoen aan een goede kwaliteit, die voor iedere
speler volstaat.
Inhoud EHBO-verbandkoffer bij competitiewedstrijden
Het is verplicht een goedgevulde EHBO-doos beschikbaar te hebben op competitiedagen.
Deze EHBO-verbandkoffer moet voldoen aan de richtlijnen van het Oranje Kruis voor een
Evenementen en Sportverbandset. Deze richtlijnen zijn te raadplegen op de website van het
Oranje Kruis: www.hetoranjekruis.nl
Accommodatiebepalingen
De banen moeten in goede staat verkeren en geen gevaar opleveren voor de spelers.
Daartoe dienen banen na renovatie, ombouw of nieuw aanleg te beschikken over een
NOC*NSF/KNLTB keurmerkcertificaat.
1. 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/nieuw-sportvloerproject
Dit
keurmerkcertificaat representeert het bewijs dat de banen zijn aangelegd volgens de
NOC*NSF normen voor padel (minimale kwaliteitseisen).
2. 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 2019).
3. 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 werkzaamheden
(aanleg, renovatie of ombouw) worden de verschillende constructielagen getoetst op de
geldende normen.
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 op de website www.centrecourt.nl kunt u meer informatie
inwinnen over het kwaliteitszorgsysteem en de aanleg van padelbanen.
Bij de banen dienen behoorlijke kleedkamers met was- en douchegelegenheid, een toilet en
een kantine aanwezig te zijn. De vereiste kleedkamers met was- en douchegelegenheid
moeten beschikbaar zijn van een half uur voor aanvang van de competitiewedstrijd tot een
half uur na het beëindigen respectievelijk afbreken van de wedstrijd. Wanneer men
constateert dat de vereniging niet aan deze voorwaarden voldoet ontvangt de KNLTB graag
een melding.
Kleding en schoeisel
Tijdens een wedstrijd behoort men schone en algemeen geaccepteerde kleding te dragen.
Het schoeisel dat men tijdens een wedstrijd draagt dient speciaal voor Padel te zijn
ontworpen en mag het speelvlak niet beschadigen. Graag bij de uitnodiging het schoeisel
vermelden wat nodig is om een competitiewedstrijd te spelen.
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Onderzoeken en protesten
De organisatie van de KNLTB najaar Padel 2019 gaat er vanuit dat er geen protesten
ontstaan gedurende de speeldagen. Is er een verschil van mening tussen ploegen/spelers
tijdens de speeldag, dan verwachten wij dat de ploegen/spelers er samen uitkomen.
De KNLTB najaar Padel 2019 dient een sportieve uitstraling te hebben, alle spelers van de
KNLTB najaar Padel 2019 competitie zien wij als ambassadeurs van de sport Padel.
Mocht er onverhoopt toch een onoplosbare situatie ontstaan dan kan men een protest of
beroep indienen bij de KNLTB (Bijlage 1).
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Bijlage I Regelgeving
HOOFDSTUK Onderzoeken en protesten
O-I
1.

2.

3.
4.

5.

O-II
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Verzoek aan de CL een onderzoek in te stellen
Een belanghebbende vereniging, die twijfelt of:
a. een speler van een tegenpartij gerechtigd is in die ploeg te spelen,
b. een aanvoerder van een tegenpartij de bepalingen omtrent het opstellen
van spelers volgens speelsterkte in acht heeft genomen,
c. de vereniging van een tegenpartij de ploegen in volgorde van sterkte heeft
opgesteld, kan de CL verzoeken een onderzoek in te stellen.
Een verzoek om een onderzoek in te stellen dient schriftelijk te worden
ingediend door het bestuur of de VCL uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de
gedraging of handeling heeft plaatsgevonden.
De CL kan verzoeken die later worden ontvangen niet-ontvankelijk verklaren.
De CL stelt de vereniging waarop het onderzoek betrekking heeft in kennis van
het verzoek tot een onderzoek.
Indien volgens de CL sprake is van een overtreding, ontvangt indien nodig elke
vereniging waarvan ploegen in dezelfde afdeling spelen, een afschrift van het
verzoek tot een onderzoek en het resultaat daarvan.
Indien de CL van mening is dat de vereniging het onderzoek zelf had kunnen
doen, wordt een bedrag van € 25 in rekening gebracht.
Het indienen van een protest bij de KNLTB
Een belanghebbende vereniging kan bij de KNLTB protest aantekenen tegen
gedragingen (niet zijnde gedragingen zoals genoemd in het Reglement Fair
Play) of handelingen van een andere vereniging, of die waarvoor die vereniging
aansprakelijk is, wanneer deze naar haar mening in strijd zijn met dit reglement.
Dit protest dient schriftelijk te worden ingediend door het bestuur of door de
VCL, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de gedragingen of handelingen
hebben plaats gevonden. De KNLTB kan verzoeken die later worden ontvangen
niet-ontvankelijk verklaren.
Protesten die later dan 14 dagen na de laatste speeldag van het
competitieprogramma worden ingediend, worden niet meer in behandeling
genomen, tenzij de KNLTB reden heeft hiervan af te wijken.
De KNLTB stelt de vereniging van de ploeg waar tegen het protest gericht is
hiervan in kennis en kan de betrokken vereniging(en) horen.
Elke vereniging waarvan ploegen in dezelfde afdeling spelen ontvangt zonodig
een afschrift van het ingediende protest en de uitspraak daarover.
Blijkt het protest ongegrond, dan wordt de vereniging een bedrag van € 25 in
rekening gebracht.
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HOOFDSTUK Strafbepalingen
S-I Straffen die de KNLTB kan opleggen
1.

2.
3.
4.

5.

S-II

De KNLTB is bevoegd bij overtreding van dit reglement - gevraagd of
ongevraagd - één of meerdere van de volgende straffen op te leggen:
a. een vereniging een boete opleggen van maximaal € 225, ook indien de
overtreding moet worden toegeschreven aan de aanvoerder van een ploeg.
Bij herhaling van de overtreding kan de KNLTB een boete van maximaal €
450 opleggen;
b. een ploeg één of meer winstpunten in mindering brengen;
c. één of meer partijen, die een ploeg ten onrechte niet speelt, verloren
verklaren en de uitslag van die partijen administratief vaststellen op 0-6, 06;
d. een ploeg op de laatste plaats laten eindigen indien deze ploeg het verloop
van de competitie in ernstige mate heeft verstoord;
e. een partij, die door een niet-gerechtigde speler is gespeeld verloren
verklaren en de uitslag van die partij administratief vaststellen op 0-6, 0-6.
Dit geldt eveneens voor andere partijen die als gevolg van het meespelen
van een niet-gerechtigde speler niet door de juiste speler(s) is/zijn
gespeeld;
f. een ploeg op de laatste plaats zetten indien een gefingeerde uitslag is
ingevuld of voor juist is ondertekend;
g. een niet (uit)gespeelde wedstrijd/partij alsnog op een andere datum en
onder bepaalde voorwaarden vaststellen;
h. de (tussen)stand van een onreglementair uitgestelde wedstrijd omzetten
naar een eindstand en/of de eindstand van een onreglementair uitgestelde
wedstrijd aanpassen.
De KNLTB kan één van de onder lid 1 sub b t/m f genoemde straffen opleggen,
samen met de onder lid 1 sub a genoemde boete.
In Bijlage J staan de maximum boetes vermeld die door de KNLTB kunnen
worden opgelegd voor specifieke overtredingen en verzuimen.
De KNLTB is bevoegd een vereniging een boete van maximaal € 450 op te
leggen, dan wel een vereniging of een ploeg van een vereniging van (verdere)
deelneming uit te sluiten, indien niet aan de volgende verplichtingen is voldaan:
a. het voor deelneming aan de competitie verschuldigde inschrijfgeld aan de
KNLTB voldoen
b. het minimum voor de competitie vereiste aantal banen beschikbaar stellen
(Beschikbare banen);
c. kleedkamers met was- en douchegelegenheid, toilet en kantine van
voldoende kwaliteit beschikbaar stellen (Accommodatiebepalingen);
d. de onder c genoemde accommodaties gedurende de in art.
Accommodatiebepalingen genoemde tijden beschikbaar te stellen;
e. het beschikken over een gecertificeerde VCL (art. VCL verplicht);
De KNLTB is bevoegd de aanvoerder van een ploeg, die dit reglement heeft
overtreden, het recht te ontzeggen gedurende een bepaalde tijd als aanvoerder
op te treden.

Berechting door de Tuchtraad
Een speler die zich niet gedraagt overeenkomstig het bepaalde in artikel correct
gedrag spelers(bijlage 1 en het reglement Fair Play), kan worden berecht door de
Tuchtraad.
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HOOFDSTUK Beroepsprocedures
B-I In beroep gaan tegen uitspraak CL en KNLTB
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Tegen een door de CL genomen beslissing kan een belanghebbende
vereniging in beroep gaan bij de KNLTB.
Tegen een door de KNLTB opgelegde straf of boete of een genomen beslissing
kan een belanghebbende vereniging in beroep gaan bij de Raad van Beroep.
Op dit beroep is het Reglement Fair Play van toepassing, met dien verstande
dat alleen een belanghebbende vereniging in beroep kan gaan.
Het beroep dient namens de vereniging door het bestuur of de VCL binnen tien
werkdagen na dagtekening van de uitspraak van de CL of KNLTB te worden
ingediend.
Het beroep dient schriftelijk en gemotiveerd aanhangig te worden gemaakt.
Het niet in acht nemen van de beroepstermijn, het niet betalen van het bedrag
om in beroep te kunnen gaan en het niet vermelden van de bezwaren tegen de
gewraakte beslissing heeft een niet-ontvankelijkheid van het beroep tot gevolg,
tenzij de Commissie van Beroep van oordeel is, dat het verzuim de
aangeklaagde niet kan worden aangerekend c.q. de Commissie van Beroep op
verzoek van de klager gemotiveerd tot verlenging van de beroepstermijn
besluit.
De CL en een eventueel andere betrokken vereniging ontvangen van de
KNLTB dan wel de KNLTB en de betrokken vereniging van de Commissie van
Beroep afschrift van het ingediende beroepschrift.
Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de uitspraak
waartegen beroep wordt ingesteld opgeschort, tenzij de KNLTB dan wel de
Commissie van Beroep anders besluit. Van dit besluit wordt elke
belanghebbende vereniging schriftelijk in kennis gesteld.
Als een beroep een klacht of protest betreft die/dat rechtstreeks gevolgen kan
hebben voor deelname aan een Nationaal kampioenschap, Play off-, promotie-,
degradatie- of beslissingswedstrijd, dan dient dit beroep binnen 24 uur te
worden aangetekend.

B-II Behandeling beroep door de KNLTB
1.

2.

3.

Bij de behandeling van een beroepschrift kan de KNLTB de CL en de betrokken
vereniging(en) horen. Indien de CL of een betrokken vereniging daarom
verzoeken, worden zij in ieder geval door de KNLTB gehoord. De KNLTB kan
ook andere betrokkenen oproepen om te worden gehoord.
Indien een vereniging die in beroep is gegaan zonder geldige reden aan een
oproep van de KNLTB geen gehoor geeft, kan de KNLTB het beroep nietontvankelijk verklaren of afwijzen.
De KNLTB zendt een afschrift van de uitspraak aan de CL en aan de
vereniging(en) die bij het beroep is/zijn betrokken en zo nodig aan elke
vereniging waarvan ploegen in dezelfde afdeling spelen.

B-III In beroep gaan tegen uitspraak van de Tuchtcommissie
1.
2.
3.
4.

Tegen een uitspraak of beslissing van de Tuchtcommissie is beroep mogelijk bij
de Raad van Beroep.
Het beroep dient binnen tien werkdagen na dagtekening van de uitspraak van
de Tuchtcommissie te worden ingediend.
Het beroep dient schriftelijk en gemotiveerd aanhangig te worden gemaakt.
Het niet in acht nemen van de beroepstermijn, het niet betalen van het bedrag
om in beroep te kunnen gaan en het niet vermelden van de bezwaren tegen de
10

gewraakte beslissing heeft een niet-ontvankelijkheid van het beroep tot gevolg,
tenzij de Commissie van Beroep van oordeel is, dat het verzuim de
aangeklaagde niet kan worden aangerekend c.q. de Commissie van Beroep op
verzoek van de klager gemotiveerd tot verlenging van de beroepstermijn
besluit.
B-IV Uitspraken die de KNLTB kan doen
De Commissie van Beroep kan in een beroep tegen een door de KNLTB opgelegde
strafmaatregel:
a. de uitspraak van de KNLTB handhaven, vernietigen of wijzigen;
b. een strafmaatregel opleggen (S-I) met een boete van maximaal € 450.
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Bijlage II Correct gedrag van spelers
1.

Correct gedrag van een speler, zoals bedoeld in Onderzoeken en Protesten en
Bijlage I, houdt onder meer in:
a. dat hij, na daartoe te zijn opgeroepen door de aanvoerder van de
ontvangende ploeg of door de voor deze competitiewedstrijd aangewezen
hoofdscheidsrechter of andere arbitragefunctionaris, binnen 15 minuten
gereed is om te spelen op de daarvoor aangewezen baan;
b. dat hij gekleed is in schone algemeen aanvaarde padelkleding. Andere
sport- of vrijetijdskleding is niet toegestaan, noch tijdens de partij, noch
tijdens het inslaan. Wat onder "algemeen aanvaarde tenniskleding" dient te
worden verstaan wordt jaarlijks in het Wedstrijdbulletin Tennis en op de
website van de KNLTB bekend gemaakt;
c. dat hij schoeisel draagt dat speciaal voor padel is ontworpen en dat de
toplaag van de padelbaan niet kan beschadigen.
d. voldoen aan de algemene gedragscode van de KNLTB.

2.

Onder correct gedrag wordt voorts verstaan dat een speler zich niet te buiten
gaat aan:
a. opzettelijk tijdrekken (hieronder wordt onder meer verstaan het niet binnen
20 seconden hervatten van het spel nadat de arbitragefunctionaris daartoe
opdracht heeft gegeven);
b. vloeken, schelden en dergelijke;
c. het (hoorbaar) uiten van onbehoorlijke taal;
d. het maken van obscene gebaren;
e. het uit woede en/of teleurstelling gooien met een racket of een ander
uitrustingsstuk, dan wel het opzettelijk en krachtdadig beschadigen of
vernielen van een racket, een ander uitrustingsstuk of enige vaste
hindernis, het net met toebehoren, de baan, de stoel van de scheidsrechter
of van een andere arbitragefunctionaris dan wel enig ander aanwezig
voorwerp;
f. het uit woede wegtrappen, gooien of zonder noodzaak wegslaan van een
bal, waaronder te verstaan is het opzettelijk wegslaan van een bal over de
omheining of in de richting van enig persoon met een verwijtbaar gebrek
aan verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van de eventuele gevolgen;
g. het bedreigen of molesteren van, of het spuwen naar een tegenstander,
official, toeschouwer of enig ander persoon (onder molesteren wordt onder
meer verstaan het zonder toestemming overlast aandoen door aanraking
van een persoon);
h. onsportief gedrag. Hieronder wordt onder meer verstaan het niet
respecteren van de rechten van een tegenstander, het niet aanvaarden van
de autoriteit van een official, het beledigen van een toeschouwer en elke
andere vorm van niet-correct gedrag (wangedrag) van een speler,
waardoor de goede naam van de padelsport wordt aangetast.
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Bijlage III Aanvullend reglement Topklasse
Speelgerechtigdheid Play-offs
Gerechtigd om mee te spelen in de play-offs zijn alleen spelers die minimaal drie
speeldagen daadwerkelijk hebben meegespeeld voor de betreffende vereniging in de KNLTB
landelijke padel competitie van het betreffende competitiejaar (deze speeldagen kunnen ook
op vrijdag/zaterdag/zondag en/of een andere klasse zijn dan de Topklasse).
Uitstel van competitiewedstrijden
Wedstrijden die door slechte weersomstandigheden niet gespeeld en/of niet afgespeeld
kunnen worden, kunnen op de inhaaldagen gespeeld worden. Alle eventuele
inhaalwedstrijden dien uiterlijk 17 november 2019 te zijn gespeeld.
Play-offs Topklasse
De nummers 1 tot en met 4 in de eindstand van de competitie spelen om het
landskampioenschap tijdens een ééndaagse wedstrijdreeks, de play-offs geheten. De
nummers 1 en 2 in de eindstand worden geplaatst. Indien in de eindstand van de competitie
twee of meer ploegen gelijk eindigen, wordt hun onderlinge volgorde bepaald
overeenkomstig artikel 17 van het KNLTB Competitiereglement 2019:
(https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/reglemententoernooien/6781-knltb-reglement-competitie-online-45p-2019.pdf) met dien verstande dat
wanneer hierdoor geen beslissing kan worden verkregen, er geen beslissingswedstrijd wordt
vastgesteld, maar dan eindigt de ploeg, die in de onderlinge ontmoeting een uitwedstrijd
speelde, hoger.
Gelijke stand in Play-offs
Indien een wedstrijd tijdens de play-offs in 2-2 eindigt, wordt de onderlinge volgorde bepaald
door vergelijking van het aantal gewonnen sets; wanneer dit aantal gelijk is, dan wordt de
onderlinge volgorde bepaald door vergelijking van het aantal gewonnen spellen; indien ook
het aantal gewonnen spellen gelijk is, dan is de uitslag in de onderlinge competitiewedstrijd
bepalend. Indien de onderlinge competitiewedstrijd gelijk geëindigd is, dan wordt de
onderlinge volgorde bepaald door vergelijking van het aantal gewonnen sets in die
onderlinge wedstrijd; wanneer dit aantal gelijk is, dan wordt de onderlinge volgorde bepaald
door vergelijking van het aantal gewonnen spellen in die onderlinge wedstrijd. Mocht ook dat
geen uitsluitsel geven dan is de ploeg, die in de reguliere competitie in de onderlinge, de
competitiewedstrijd een uitwedstrijd speelde winnaar.
Padelballen
De ballen in het play-offs weekend worden vanuit de KNLTB voorzien.
Info Play-offs
De halve finales en finale van de Play-offs worden gespeeld op resp. zaterdag 14 en zondag
15 december op de indoor Padelbanen van Tennishal Vinkenveld te Noordwijk. Aanvangstijden: Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur en de tweede ronde vanaf 14.00 tot 18.00 uur.
Zondag start de finale om 12.00 uur met de prijsuitreiking om 17.00 uur.
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