
 

 

PADEL LADDERCOMPETITIE 

 
INSCHRIJVING EN OPZET 

● Inschrijving voor deelname aan de Padel Laddercompetitie is mogelijk voor 

padelleden van de LTC Barneveld vanaf 18 jaar. Je kunt je als dubbel opgeven via de 

KNLTB ClubApp of via de website van L.T.C. Barneveld - ‘Mijn Club’ (je dient dan 

wel een login account te hebben of aan te maken, geldt voor zowel de ClubApp en de 

Website). 

● Inschrijving is alleen mogelijk als dubbel. Dit kan zowel een Dames Dubbel, Heren 

Dubbel als Gemengd Dubbel zijn. Het volstaat als één van de speler/speelster van 

het team zich inschrijft. 

● Alle inschrijvingen doen mee aan één gezamenlijke laddercompetitie, ongeacht de 

samenstelling van het dubbel. 

● Elk jaar start de laddercompetitie op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar. 

● Nieuwe inschrijvingen worden op sterkte (de sterkste dubbels starten onderaan de 

ladder) op het ladderbord geplaatst. 

● Aan het einde van de laddercompetitie staat het sterkste dubbel op de bovenste trede 

en is dus de winnaar van dat jaar en verdient eeuwige roem! De winnaars worden 

gekroond tot ladderkoning(in)en van het afgelopen jaar en ontvangen een 

wisseltrofee, die een jaar lang in de prijzenkast van de LTC Barneveld zal prijken! 

● Deelname is gratis en er zijn géén verdere verplichtingen aan verbonden. 

● De opzet van de competitie is volgens het laddersysteem. Het aantal treden hangt af 

van het aantal inschrijvingen. De deelnemers worden onder elkaar geplaatst op de 

ladder. 
 

 
 
 

● Na elke wedstrijd kunnen de posities op de ladder veranderen en dus ook de 

tegenstanders die je kunt uitdagen. Houd het ladderbord in de KNLTB ClubApp of op 
de website dus regelmatig goed in de gaten want op basis van de actuele stand op 
het ladderbord kan er worden uitgedaagd. 



 

 

SPELREGELS 

● De laddercompetitie start met de eindstand van het jaar daarvoor, zonder de dubbels 

waarvan één of beide spelers in het nieuwe jaar géén lid meer zijn van de L.T.C. 

Barneveld. 

● Men mag ieder dubbelteam uitdagen dat maximaal 4 treden hoger staat. Uitdagen 
kan via de KNLTB ClubApp of via de Website van L.T.C. Barneveld - ‘Mijn Club’. 

● Een uitdaging mag niet geweigerd worden en de wedstrijd dient binnen 10 dagen 

gespeeld te worden. Als je uitgedaagd bent voor een bepaalde dag/tijd en niet kunt, 

kun je in overleg een nieuwe dag/tijd afspreken. De contactgegevens kun je 

terugvinden in de ledenlijst, zowel in de ClubApp als op de Website in “Mijn Club”. 

● De uitdager reserveert de padelbaan en voert zo spoedig mogelijk na de wedstrijd de uitslag 

in via de KNLTB Clubapp of via de website van L.T.C. Barneveld. Deze dient 

geaccordeerd te worden door de uitgedaagde. 

● Als een uitgedaagd dubbel niet binnen 10 dagen de uitdaging kan aangaan, wisselen 

de twee dubbels van positie in de ladder voor de doorstroming. Indien dit het geval is 

dit per e-mail doorgeven aan de padelcoördinator. 

● Als een aangemelde wedstrijd niet binnen 10 dagen wordt gespeeld doordat beide 

dubbels niet genoeg tijd hebben, vervalt de wedstrijd en kunnen beide dubbels weer 

worden uitgedaagd door anderen. Dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de 

padelcoördinator. 

● Wanneer je een dubbel hebt uitgedaagd en niet hebt gewonnen, mag je niet direct 

hetzelfde dubbel weer uitdagen. Eerst moet je een andere ladderwedstrijd spelen! Dit 

geldt ook als je uitgedaagd bent en verloren hebt: je kunt niet direct hetzelfde dubbel 

uitdagen waar je net van hebt verloren. 

● Komt een speler c.q. dubbel niet opdagen op het afgesproken tijdstip, dan verliest dat 

dubbel de wedstrijd. Dit dient ook zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de 

padelcoördinator. 

● Bij blessures/overmacht kan de padelcoördinator beslissen de dubbel in kwestie terug 

te zetten naar de onderste trede/plaats voor de voortgang van de ladder. De onder dit 

dubbel staande dubbels schuiven dan één plaats op, op de ladder. 

● Een wedstrijd duurt 1 uur, inclusief inspeeltijd. 

● De games worden doorgeteld (dus géén sets) en de stand na 1 uur spelen is de 

uitslag. Indien op dat moment een game nog niet is uitgespeeld dan wordt deze 

alsnog uitgespeeld, tenzij de baan daarna door een ander gereserveerd is. Indien dit 

het geval is stopt men direct en telt de nog niet uitgespeelde game niet mee. Mocht 

op dat moment de stand in games en punten in de game gelijk zijn, dan speelt men 

nog één beslissend punt! De uitslag van een wedstrijd kan dus géén gelijkspel zijn. 

● Bij winst van de uitdager wisselt hij van plaats met de uitgedaagde. Bij verlies 

veranderd er dus niets. 

 

 

De CWT 


