Reglement Wintercriterium Padel KTPC Beukenhof

REEKSEN
(het totaal aantal punten van de ploeg telt!)
DAMES tot 100 punten – 300 punten – 500 punten - open reeks
HEREN tot 200 punten – 400 punten – 600 punten – open reeks
GEMENGD tot 150 punten – 300 punten – 600 punten – open reeks
Inschrijven mag in maximum 2 reeksen. Reeksen gaan door van zodra er
genoeg inschrijvingen zijn. Gelieve bij inschrijving jullie klassement 2022 + 1
gsm nummer + 1 email te noteren (persoon die zal worden gecontacteerd voor
bevestiging planning).
*** Tijdens het criterium wordt er niet gewisseld van partner, enige
uitzondering hierop is een langdurige blessure. In dit geval kan de
geblesseerde speler vervangen worden door een speler met hetzelfde
dubbelklassement. Dergelijke uitzondering wordt eerst besproken met
inrichters.

BESCHIKBAARHEDEN
De beschikbaarheden zullen steeds via het formulier op de website van KTPCB
worden doorgegeven, en dit steeds voor de volledige volgende maand:
Klik hier.
Tennispartners spreken onderling af en 1 persoon vult het formulier in. De door
u ingevulde beschikbaarheden worden afgesloten op de laatste woensdag van
de maand en wordt als definitief beschouwd.
Vrijdag : tussen 17u30 en 22:00
Zaterdag: tussen 10:00 en 19:00
Zondag: tussen 10:00 en 19:00

PLANNING WEDSTRIJDEN
Wedstrijden zullen gepland worden op basis van de ontvangen
beschikbaarheden en zullen op donderdagavond doorgestuurd worden
*** Beschikbaarheden invullen is strikt noodzakelijk om te kunnen deelnemen.
Niet invullen = niet spelen! Indien één van de partijen de wedstrijd afzegt na
vrijdagavond 17u00 of niet komt opdagen zonder te verwittigen, betekent dit
dat er FF gegeven wordt en g aat de overwinning naar de tegenpartij. Deze
wedstrijd wordt als "gespeeld" beschouwd.
Wij rekenen dan ook op jullie medewerking om de beschikbaarheden goed in te
vullen. In de mate van het mogelijke zal bij zo’n laattijdige afzegging voor het
andere team nog een andere tegenpartij gezocht worden.

INSCHRIJVINGSGELD :

Bij inschrijving is er geen voorafgaand inschrijvingsgeld verschuldigd. Per
geplande wedstrijd dient wordt bij de reservatie het geldende tarief
aangerekend.

WEDSTRIJDFORMULE
De wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets (met eventuele tiebreak
in elke set) onder de formule van het “NO AD -SYSTEEM”. De “super-tiebreak” is
dus niet meer van toepassing.

NO – AD FORMULE
Alle games (zowel 1ste, 2de als 3de set) worden in deze for mule gespeeld. Dit
betekent dat er in geval van “deuce” (40 -40) nog slechts 1 punt wordt gespeeld
om te bepalen wie de game wint. Het is de ploeg die ontvangt die bepaalt naar
welke kant dit laatste punt moet opgeslagen worden.

UITSLAGEN EN PUNTENSYSTEEM
Per gespeelde wedstrijd krijgt elk team 1 punt.
Winnaars van de wedstrijd krijgen 2 punten extra (dus 3 in totaal)
Verliezers van de wedstrijd krijgen 1 punt extra bij verlies in 3 sets (dus 2 in
totaal)
Bij FF : 3 punten winnaars – 0 voor FF gevers
De uitslagen zullen elke maandag doorgestuurd worden via mail en kan men
ook terugvinden op website.

HALVE FINALES EN FINALES

De nummers 1 tot en met 4 in de ranking zijn geplaatst voor de halve finales.
De halve finales gaan door op 25 maart 2023
De finales worden gespeeld op zaterdag 26 maart 2023.

