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Inleiding 

Jaarlijks verschijnt het wedstrijdbulletin voor de padelcompetitie. Per competitiesoort kunnen er 

specifieke afspraken en regels zijn. Deze zijn in deze bijlage vermeld. Dit is het aanvullende reglement 

voor CUPRA Eredivisie en Hoofdklasse winter padel zondag 2022/2023. 

 

Competitievorm 

In de CUPRA Eredivisie wordt bij voorkeur gespeeld door zes teams in één afdeling. In de 

hoofdklasse wordt bij voorkeur gespeeld door zes teams in twee afdelingen.  

 

Competitiewedstrijd 

Alle wedstrijden worden op de gebruikelijke manier met thuis- en uitwedstrijden gespeeld en vinden 

indoor plaats. De indoorlocaties worden door de KNLTB bepaald. Door het spelen van indoor, zijn er 

geen inhaaldagen nodig en worden alle wedstrijden op de vastgestelde data gespeeld. 

 

Thuisspelende ploeg 

Het thuisspelende team (eerst genoemde team) zorgt voor ballen en vult de uitslagen in.  

 

Aanvangstijden 

In MijnKNLTB worden de aanvangstijden ingevoerd. Dit wordt ingevoerd door de KNLTB. De banen 

worden gehuurd bij de indoorlocaties. De wedstrijden dienen dan ook in deze tijd afgespeeld te 

worden. Graag 30 minuten voor aanvang aanwezig, zodat er eventueel eerder gestart kan worden 

indien mogelijk.  

 

Inspeeltijd en rusttijden 

Voor iedere wedstrijd is er 5 minuten inspeeltijd. Na iedere wedstrijd heeft een speler recht op 

maximaal 15 minuten rusttijd.  

 

The Gold Point 

Tijdens de KNLTB winter 2022-2023 wordt er gespeeld met ‘The Gold Point’. Dat betekent bij de stand 

in de game 40-40, beslissend punt spelen.  

 

Speelgerechtigdheid Play-off 

Gerechtigd om mee te spelen in de play-off zijn alleen spelers die minimaal twee 

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 Eredivisie/hoofdklasse). 

 

Play-off CUPRA Eredivisie 

De nummer 1 en 2 in de eindstand van de CUPRA Eredivisie afdeling spelen om het 

landskampioenschap tijdens een ééndaagse wedstrijdreeks, de play-off geheten. Indien in de 

eindstand van de competitie twee of meer teams gelijk eindigen, wordt hun onderlinge volgorde 

bepaald overeenkomstig artikel 17 van het KNLTB Competitiereglement Padel 2022, 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-off 

Indien de wedstrijd tijdens de play-off 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 



   

 

3 

 

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. 

 

Info Play-off 

De Play-off worden gespeeld op zondag 12 maart 2023, tijd en locatie worden later bepaald. 

 


