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1. Inleiding
Dit document is een handvat voor de uitvoering van de "officiële NPB padelcompetitie"
onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse PadelBond (hierna te noemen NPB).
Het bevat regels en aanwijzingen hoe gehandeld dient te worden om de competitie goed
en ordentelijk te laten verlopen. Deze regels zijn niet uitputtend maar regelen de meest
essentiële zaken. Voor de rest gaan wij ervan uit dat met goede wil overige zaken
kunnen worden opgelost.
Deelname aan de NPB competitie is alleen mogelijk voor leden van de NPB en voor de
spelers geldt dat zij licentiehouders moeten zijn van de NPB. De kosten van het
licentiehouderschap worden jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en
dient voorafgaand aan de competitie te zijn betaald.
De competitie wordt uitgevoerd in SETTEO, het social network for racketsports. Dit
betekent dat elke locatie en alle spelers een (gratis) account moeten hebben in SETTEO.
De communicatie verloopt zoveel mogelijk via de e-mail met de captain van het team.
Het e-mailadres van de competitieleider staat bovenaan deze pagina van dit reglement.
Bij communicatie dient altijd de speeldag, naam klasse en de teamnaam te worden
vermeld.

2. Competitieniveaus
De speeldagen van de competitie zijn vrijdag, zaterdag en zondag. Heren en dames
kunnen gezamenlijk wedstrijden spelen waarbij geen aparte competitie is voor heren of
dames.
Een competitiewedstrijd bestaat uit 4 partijen. Per gewonnen partij is 1 punt te
verdienen.
De
•
•
•
•

volgende niveaus worden gehanteerd:
Hoofdklasse (teams met spelers met een top 50 ranking bij de NPB);
1e klasse;
2e klasse;
3e klasse.

Samenstelling teams:
• Een team bestaat uit minimaal 4 spelers. In verband met verhinderingen en
eventuele blessures is het aan te bevelen dat een team uit minimaal 6 spelers
bestaat.
• Teams kunnen uit heren en/of dames bestaan.
De competitieleider kan in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld als er te weinig
aanmeldingen zijn voor een bepaald niveau of als het niveau van het team onvoldoende
is voor een bepaalde klasse) niveaus samenvoegen of teams anders indelen dan
waarvoor is ingeschreven. In dit soort gevallen zal contact worden opgenomen met de
betreffende captains van deze teams of de coördinatoren van de verenigingen.

3. Speeldata en tijden
De speeldata voor de voorjaars- en najaarscompetitie worden op de website van de NPB
gepubliceerd. Na deze competities wordt 1 of 2 weken na de laatste speeldatum een
finale gespeeld in het ‘finaleweekend’. Dit zijn in principe de poulewinnaars. Hier worden
teams voor uitgenodigd door de competitieleider.
Wedstrijduitslagen dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de speeldatum te zijn ingevuld en
geaccordeerd.
Er wordt gestreefd naar poules van 8 teams (7 speeldata), echter in voorkomende
gevallen kan het zijn dat er kleinere poules zijn met uit- en thuis spelende wedstrijden.
Voor vrijdagavonden geldt dat de reisafstand wordt beperkt waarbij het vaker voorkomt
dat poules uit 4 teams bestaan.
Dit is geheel afhankelijk van het aantal aangemelde teams.
Op wedstrijddagen in het weekend is de aanvangstijd van de wedstrijden tussen 09.00
en 11.00 uur en tussen 12.00 en 14.00 uur. Voor vrijdag geldt dat de aanvangstijd bij
voorkeur 19.00 uur is.
Door de captain van het thuisspelende team wordt de starttijd vastgesteld en
gepubliceerd in SETTEO. Dit is afhankelijk van het aantal thuisspelende ploegen en de
beschikbare banen.
Aanvangstijden dienen 6 dagen voorafgaande aan de speeldag vastgesteld te zijn en te
zijn aangegeven in Setteo. Het is aan de thuisspelende ploeg of 1 of 2 banen beschikbaar
zijn. Minimaal dient te allen tijde 1 baan beschikbaar te zijn.

4. Aanmelding team(s)
Een team wordt ingeschreven via het platform SETTEO. In de ‘Handleiding voor captain
padel competitie’ staat uitgelegd hoe de inschrijving werkt. Uiterlijke datum van
aanmelding in SETTEO is aangegeven op de website van de NPB. Vooraf worden de
captains van de voorgaande competitie en de accommodaties waar padel kan worden
gespeeld geïnformeerd over wanneer kan worden ingeschreven voor de verschillende
competities.
Alle spelers die deelnemen aan de competitie moeten een account en geldige licentie
hebben in SETTEO. Hierbij ligt de verantwoording bij de captain. In de "Handleiding voor
captain padel competitie" staat ook vermeld hoe een (gratis) account aangemaakt kan
worden. Vervolgens dient nog wel de contributie aan de NPB te worden betaald voor dat
speeljaar.
Een (reserve)speler kan in meerdere teams worden aangemeld.

Het is mogelijk dat een speler voor 2 teams uitkomt. Eén speler kan zich opgeven voor
een vrijdag, zaterdag en zondag team.

4a.Dispensatie voor jeugdspelers
De NPB vindt belangrijk dat ook jeugdleden competitie gaan spelen. Hiervoor organiseren
wij een competitie speciaal voor de jeugd en is het voor jeugdspelers ook mogelijk op
beperkte schaal deel te nemen aan de seniorencompetitie.
Om dit te faciliteren, waarbij ook rekening wordt gehouden met senioren, willen wij op
beperkte schaal jeugdspelers / jeugdteams toelaten tot onze competitie. Dit met als doel
om zo snel mogelijk een eigen competitie voor de jeugd te realiseren.
Daarom is het mogelijk om een team met jeugdspelers aan te melden voor de
competitie. Wanneer een team uit meer dan 2 jeugdspelers bestaat, is hiervoor
dispenstatie nodig van de NPB. Dit moet voorafgaand aan de competitie worden
aangevraagd; uiterlijk voor de sluitingsdatum van de inschrijving van die competitie.
Hiervoor dient een verzoek aan de competitieleider te worden gericht met een
onderbouwing van dit verzoek waarbij tevens de persoonsgegevens van de spelers,
inclusief leeftijden worden aangegeven. Dit verzoek kan via de email worden ingediend.
Binnen een week zal hierop worden gereageerd.

5. Indeling competitie
De competitieleider zal op de datum die op de website is aangegeven de competitie
indeling bekend gemaakt. De captains en het aanspreekpunt van de locatie ontvangt een
mail waarin de indeling bekend gemaakt wordt.
De indeling van de competitie geschiedt zoveel als mogelijk is op geografische grond.
Daarbij wordt gestreefd de reistijd zo kort mogelijk te houden.
Uitnodigen van de ploegen is een verantwoordelijkheid van de captain van het
thuisspelende team en deze is verplicht dit in SETTEO tijdig, doch uiterlijk 6 dagen voor
de wedstrijddag, te regelen. De captain van het bezoekende team geeft hierop een
bevestiging. Geef ook de adresgegevens van uw park door aan het bezoekend team.
Een idee is om per competitie een appgroep aan te maken met de aanvoerders van de
teams. Zo kunnen zaken voor de competitie snel worden uitgewisseld. De NPB zal
telefoonnummers van de aanvoerders beschikbaar stellen en het is aan de teams om
deze appgroep aan te maken.

6. Opstelling van de ploegen
De wedstrijden worden per speeldag in 2, 3 of 4 rondes afgewerkt (afhankelijk van het
aantal banen). In de competitie stel je per ronde duo's samen. Duo’s die de 1e of 2e
wedstrijd spelen, kunnen niet ook samen de 3e of 4e wedstrijd spelen.
Dit betekent automatisch dat een speler tijdens een competitiewedstrijd in maximaal
twee partijen mag uitkomen.
Captains worden geacht het sterkste koppel altijd in de 1e en 3e partij op te stellen!
Het kan voorkomen dat tijdens de competitie er andere spelers toegevoegd moeten
worden aan het team. Dit kan na de inschrijfdatum niet door de captain gedaan worden.

De captain stuurt dan een mail naar competities@padelbond.nl met de benodigde
gegevens (naam team, naam speler, welke klassen en welke speeldag). De speler wordt
toegevoegd en de captain ontvangt een bevestiging hiervan.

7. Telling en invoeren opstelling en uitslagen in SETTEO
Telling
De partijen in de competitie worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tie-break
tot 7 bij de stand 6-6. Winnaar is het team dat het eerst de 7 punten heeft bereikt met
een verschil van 2.
In de 3e (beslissende) set wordt een wedstrijdtiebreak tot 10 gespeeld. Winnaar is het
team die het eerst de 10 punten bereikt met een verschil van 2 punten.
Punten voor gespeelde wedstrijden
Vanaf 2019 krijg je punten voor gespeelde wedstrijden in de competitie. Dit is belangrijk
om zo de ranking van spelers actueel te houden. Deze punten blijven één jaar 'staan' en
moeten na 1 jaar worden ‘verdedigd’. Voor een volledige uitleg hierover kan hierover
informatie worden gevonden op de website van de NPB. In onderstaande tabel staat
aangegeven hoeveel punten je kunt verdienen door het spelen van wedstrijden:
Competitie
Hoofdklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse

Punten per gewonnen
wedstrijd
16
8
4
2

Punten per verloren wedstrijd
4
3
2
1

Invoeren opstelling en uitslagen in SETTEO
Wij adviseren in te loggen op SETTEO via een browser. Dit werkt vooralsnog handiger
dan de huidige app.
De opstelling van de teams worden voor aanvang van de competitiewedstrijden door de
captains van de team in SETTEO ingevoerd.
De uitslagen van deze competitiewedstrijd wordt door de captain van het thuisspelende
team ingevoerd in SETTEO. De captain van het uitspelende team moet deze uitslag
definitief maken. Daarna staat de uitslag definitief in SETTEO. Dit gebeurt direct na het
spelen van de competitiewedstrijd, in ieder geval binnen 2 dagen na de wedstrijddatum.
Dit kan op de telefoon met de nieuwe SETTEO app, tablet of computer.
Niet komen opdagen van een team
Als een team zonder kennisgeving niet komt opdagen, gaat deze wedstrijd verloren met
4-0 en worden standaard de setuitslagen vermeld als 6-0 en 6-0 per partij ingevoerd in
SETTEO.
Mochten de captains de wedstrijd alsnog willen spelen dan kan dat onderling geregeld
worden en alleen met wederzijdse instemming. Deze wedstrijd dient dan wel binnen 6
dagen gespeeld te zijn (zie ook artikel 3).

8. Verplaatsen en inhalen van wedstrijden
Verplaatsen van een wedstrijd is slechts in uitzonderlijke situaties mogelijk (bijvoorbeeld
onbespeelbare banen in verband met weersomstandigheden). Het is nadrukkelijk niet
toegestaan een wedstrijd te verplaatsen met als reden vakantie, verhindering of “ik kan
geen team op de been brengen” en dergelijke. In dit geval dient de aanvoerder zorg te
dragen voor vervanging, door andere spelers aan het team toe te laten voegen. Voor het
verplaatsen van een wedstrijd moeten beide aanvoerders hiermee instemmen.
De inhaaldag dient in overleg met de tegenstander te worden bepaald. Het thuisspelende
team is hierin leidend en verantwoordelijk voor het verplaatsen van wedstrijden.
Het heeft de voorkeur dat een wedstrijd eerder wordt gespeeld en alleen wanneer dat
niet anders kan, binnen 6 dagen na de oorspronkelijke wedstrijddatum.
Kan de wedstrijd niet gespeeld worden binnen 6 dagen na de oorspronkelijke
wedstrijddatum dan dient dit schriftelijk gemeld aan de coördinator van de competitie
van de NPB te worden met vermelding van de reden waarom er geen doorgang kon
vinden. De competitieleider bepaalt in dit geval of uitstel mogelijk is. Wordt deze
schriftelijke melding niet gedaan dan wordt de wedstrijd als verloren genoteerd voor het
thuisspelende team.
Wanneer er om welke reden dan ook (bijvoorbeeld weersomstandigheden) een
competitiewedstrijd wordt afgebroken, geef dit dan door aan de competitieleider waarbij
tevens wordt gemeld wanneer het vervolg van de wedstrijd wordt gespeeld (in ieder
geval binnen 6 dagen).

9. Ballen
Op elke speeldag worden er twee blikken nieuwe ballen gebruikt en die worden verzorgd
door het thuisspelende team.
Er wordt gespeeld met ballen, die zijn goedgekeurd door de NPB op basis van de criteria
van de FIP.

10. Beschikbare banen
Afhankelijk van het aantal banen dat op de locatie aanwezig is kunnen een aantal teams
worden ingeschreven:
Aantal banen

Aantal teams per dag

1

max. 2

2

max. 4

3

max. 6

4

max. 8 etc.

11. Overig
A. Accommodatie:
De padelbanen moeten in goede staat zijn en mogen geen gevaar opleveren voor de
spelers.
Locaties stellen kleedruimtes, een toilet en douches beschikbaar.
Ook is er gelegenheid tot het nuttigen van drankjes.
B. EHBO:
Er dient een EHBO koffer aanwezig te zijn die voldoet aan de eisen die er voor staan bij
een sportlocatie. Aan welke eisen deze moet voldoen is te vinden op de site van het
Oranje kruis.
C. Promotie/Degradatie:
Vanaf 2019 wordt voor promotie en degradatie in de verschillende klassen gespeeld. De
opgave van teams voor de competitie en uiteindelijk de indeling is hiervoor maatgevend.
Het is in principe mogelijk dispensatie aan te vragen voor een nieuwe competitie in het
voorjaarscompetitie in 2020 om in een andere klasse te kunnen spelen. Hiervoor kan een
verzoek worden ingediend aan de competitieleider met onderbouwing van de reden voor
promotie of degradatie.
Deze promotie en degradatie geldt dus apart voor de voorjaars- en najaarscompetitie.
D. Protest:
De NPB gaat ervan uit dat er geen protesten komen en dat de teams er zelf uit komen.
Mogelijke verschillen van inzicht worden in princiep onderling opgelost. Immers, wij
hebben allemaal belang bij een sportieve competitie.
E. Opmaken eindstand van de competitie:
Het opmaken van de eindstand in een poule gaat als volgt (SETTEO is leidend hierin).
Er wordt gekeken naar aantal gewonnen teamwedstrijden. Dit geldt bij een overwinning
van 3-1 of 4-0. Bij een gelijk spel van 2-2 wordt ook een teamwinnaar bepaald aan de
hand van het aantal gewonnen sets en games. Achtergrond hiervan is dat SETTEO in de
hele wereld wordt gebruikt bij toernooien waarbij het van belang is dat na een wedstrijd
er een winnaar bekend is. Deze winnaar gaat dan door naar de volgende ronde. Alleen in
Nederland wordt SETTEO ook gebruikt bij competities waarbij pas een eindstand wordt
opgemaakt aan het einde van de competitie. In dit geval zou het dus niet nodig zijn dat
er een winnaar wordt aangewezen direct na een competitiewedstrijd. Omdat wij hier in
Nederland alleen in staan, is dit systeem vooralsnog niet aangepast. Op basis van
ervaring blijkt dit uiteindelijk niet een grote rol te spelen wie nu winnaar is van de poule.
De reglementen geven hier uitsluitsel in.
1. Zijn de teamoverwinningen gelijk, wordt er gekeken naar aantal gewonnen sets en
daarna games.
2. Is er vervolgens geen winnaar, dan bepaalt de competitieleider door loting de winnaar.

