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KOKSIJDE PADELCUP 
TENNIS & PADELCLUB KOKSIJDE 

 
 
 

Reglement “Koksijde ¨Padelcup” 
Ga voor eeuwige roem!  Als winnaars van de Koksijde Padelcup worden jullie namen gegraveerd op één van de 5 

wisselbekers. 

 
Wat is de Koksijde Padelcup? 
• De Koksijde Padelcup is een interne padelcompetitie in poulevorm. 

• Er wordt gespeeld in de periode van 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023. 

• Per reeks worden maximum 11 duo’s ingeschreven (tenzij de organisatie daar anders over beslist). 

• De duo’s spelen onderling tegen elkaar, dit betekent 10 matchen per duo. 

• Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets tot 6, een mogelijke derde set wordt gespeeld als een match tie-break 

(tot 10). Bij 40-40 wordt geen golden point gespeeld. 

• Er wordt een rangschikking bijgehouden.  Het eerste duo van elke reeks kroont zich tot winnaar van de Koksijde 
Padelcup. 

 
Wie kan deelnemen? 
• Deze competitie is voorbehouden voor leden van Tennis & Padelclub Koksijde. Spelers van andere padelclubs 

kunnen eveneens deelnemen mits het aanschaffen van een clubabonnement bij Tennis & Padelclub Koksijde. 

Het tarief bedraagt 40€, vanaf 1 oktober bedraagt het tarief 20€. 
Vraag hier je clubabonnement aan. 

• De minimumleeftijd voor deelname wordt vastgelegd op 15 jaar. 

• Er wordt gespeeld met het padelklassement sinds de berekening in juni 2022. Als je padelklassement wijzigt in 

de loop van de maand december, dan wordt hiermee geen rekening gehouden. Enkel voor vervangspelers geldt 

het padelklassement op het moment dat de match gespeeld wordt. 

• Spelers die nog geen padelklassement hebben zullen ingeschaald worden volgens de regels van Tennis 
Vlaanderen, en dit op basis van hun tennisklassement.  

  

  

https://www.tennisvlaanderen.be/clubtarieven?clubId=2229
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Categorieën en reeksen 
• 4 reeksen in de categorie OPEN (2 heren of 2 dames of gemengd): 

o OPEN Reeks 1: 

- minimum samen 500 punten, maximum samen 1000 punten. 
- bv 1 speler P200 met 1 speler P300, 2 spelers P300 of hoger, maximum 2 spelers P500 samen. 

o OPEN Reeks 2: 
- minimum samen 300 punten, maximum samen 500 punten. 
- bv 1 speler P200 met 1 speler P100, 2 spelers P200 of 1 speler P200 met 1 speler P300. 

o OPEN Reeks 3: 
- minimum samen 200 punten, maximum samen 300 punten 
- bv 1 speler P200 met 1 speler P100 of 2 spelers P100 

o OPEN Reeks 4: 

- minimum samen 100 punten, maximum samen 200 punten 
- bv 2 spelers P100 of 1 speler P50 met 1 speler P100 

• In de categorie DAMES (enkel dames) wordt 1 reeks georganiseerd: 

o DAMES Reeks 1: minimum samen 100 punten en maximum samen 250 punten 
- minimum samen 100 punten en maximum samen 250 punten 
- bv 2 spelers P50 of P100 of 1 speler P50 met 1 speler P100 of 1 speler P200 met 1 speler P50. 

 
Inschrijvingen 
• Er wordt ingeschreven als duo. 

• De reeksen worden samengesteld met de duo’s die hun inschrijving hebben bevestigd vóór woensdag 15 
september 2022.  

• Er is geen inschrijvingsgeld.  De terreinen worden betaald door de spelers via de reservatietool van Tennis 

Vlaanderen. 

• Er kan ingeschreven worden in slechts 1 reeks.  De mogelijkheid tot inschrijven in een 2de reeks is afhankelijk 
van je beschikbaarheid en zal later gecommuniceerd worden door de organisatie. 

• Reeksen kunnen geschrapt of samengevoegd worden naargelang het aantal inschrijvingen. 

• Bij inschrijving aanvaardt elke deelnemer dat zijn contactgegevens gedeeld worden met de andere deelnemers. 

• Inschrijven kan vanaf 9 augustus 2022 enkel via het inschrijvingsformulier op de website van TCK 

 
Planning 
• Alle wedstrijden binnen de poule moeten gespeeld zijn tegen 31 maart 2023. 

• De duo’s plannen hun wedstrijden zelf in, en dit in onderling overleg. 1 van de 4 spelers reserveert een terrein 

via de reservatietool van Tennis Vlaanderen. 

• Een terrein kan pas gereserveerd worden 7 dagen op voorhand.  Wie een terrein wil reserveren voor een reeds 
geplande match, en die match is verder dan 7 dagen gepland in de toekomst, kan aan de organisatie vragen om 

die match door de organisatie te laten inplannen.  De organisatie kan slechts 2 matchen op hetzelfde 
speelmoment inplannen. Dergelijke aanvraag gebeurt via WhatsApp naar Anouschka De Smet. 

• Indien een geplande wedstrijd niet gespeeld wordt verliest het duo dat de aanleiding geeft voor het niet spelen 

van de wedstrijd met forfait (FF) (6-0 / 6-0) 

• Een geplande wedstrijd kan enkel verplaatst worden in uitzonderlijke gevallen (bv. bij regen of overmacht van 

beide spelers). De werkgroep kan beslissen indien de match kan worden verplaatst of een forfaitscore moet 
worden toegekend. 

• De rankschikking wordt door de organisatie op regelmatige basis gecommuniceerd met de deelnemers. 

• De werkgroep kan op elk moment over niet geplande wedstrijden de duo’s aanspreken en eventueel 

forfaitscores toewijzen indien er te weinig inspanningen gedaan worden om de matchen te plannen. 
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Wedstrijden 
• Alle wedstrijden worden gespeeld tijdens de voorziene periode op de padelterreinen van Tennis & Padelclub 

Koksijde. 

• Er wordt gespeeld in poules met matchen van 2 sets tot 6, zonder golden point. 
Een mogelijke 3de set wordt gespeeld als match tie-break (tot 10). 

• De wedstrijd moet gespeeld worden binnen de tijdsduur van maximum 90 minuten. 

De opwarming mag maximum 5 minuten duren. 

• Na de wedstrijd mailen de winnaars zelf de uitslag naar padelcup.tckoksijde@gmail.com 

• Bij een opgave wordt de score aangepast in voordeel van de tegenpartij tot een score van 2 winnende sets. 

• Duo’s die verzaken een geplande match te spelen krijgen een FF (6-0 / 6-0). 

• Duo’s die niet kunnen aantreden 15 min. na het geplande aanvangsuur kunnen een WO veroorzaken. 

• Een ploeg die een WO veroorzaakt verliest de wedstrijd met tweemaal 6-0. 

• Alle resultaten van ploegen die 3 WO's of FF's veroorzaken worden "geneutraliseerd", waardoor de ploeg uit de 

rangschikking wordt geëlimineerd. Indien er nog wedstrijden gespeeld worden, dan worden deze aanzien als 'vrij 
spel'. 

• Tevens moet men 1 dag op voorhand melden aan de organisatie en de tegenspelers wanneer er met vervanging 

wordt gespeeld.  Hierbij worden natuurlijk enkel klassementen aanvaard die binnen de punten limieten vallen. 
 

Rangschikking 
• De rangschikking wordt opgemaakt volgens 

1) gewonnen wedstrijden 

2) gespeelde wedstrijden 

3) de onderlinge duel(s) 

4) saldo gewonnen-verloren sets 

5) saldo gewonnen-verloren games 

 

Vervangingen 
• In geval van ziekte, kwetsuur of andere dringende reden mag een speler met een vervanger spelen. 

Bij de vervanger geldt het padelklassement op het moment van de wedstrijd. 

• Per wedstrijd is slechts één vervanging toegestaan per duo. 

• De spelers van een duo die aanvangen in oktober mogen ondanks stijging van klassement hun wedstrijden 

verder spelen met hun vaste partner. 

• Men mag zich niet laten vervangen door een speler die (in een ander duo) in dezelfde reeks speelt. 
 

Allerlei 
• Noch de organisatie noch de eigenaars van het complex noch de uitbaters zijn verantwoordelijk voor ongevallen 

voor, gedurende of na de wedstrijden of tijdens verplaatsing naar of terug van de wedstrijden. 

• Duo’s die meer dan één WO veroorzaken, verliezen hun voorrang bij inschrijving voor de volgende competitie. 

• Bij betwistingen is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen. 

• Op onsportief gedrag t.o.v. tegenstrevers of organisatie kan uitsluiting volgen. 

• Iedere deelnemer geeft toelating om zijn/haar contactgegevens te publiceren op de planning, dewelke 

opgevraagd kan worden door alle deelnemers binnen de groep. Dit is noodzakelijk om onderling contact te 
leggen. Wijzigingen van contactgegevens dienen te worden verzonden naar padelcup.tckoksijde@gmail.com. 
 

Organisatie 
Anouschka DE SMET  

Philippe FRANCOIS 
Jasper LEVECQUE 

Tom WARREYN 
Contact: padelcup.tckoksijde@gmail.com. 
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