Ladder Competitie Padel en Tennis
1. Inschrijven als nieuwe speler






In je KNLTB club app, tap links beneden op “Spelen”.
Tap rechtsboven op “Wedstrijden”.
Tap vervolgens op “Ladder”.
Bij de tab “Beschikbaar” tap de gewenste competitie.
Tap op “Inschrijven”.

2. Uitschrijven





Onder “Wedstrijden  Ladder”
Bij de tab “Mijn competities” tap op de gewenste competitie.
Tap op “Uitschrijven”.
Let op: als je je hebt uitgeschreven, dan is het niet meer mogelijk om met je app opnieuw in
te schrijven. Neem dan contact op met de technische commissie.

3. Uitdagen







Onder “Wedstrijden  Ladder  Mijn competities” tap op de gewenste competitie.
Kies je tegenstander en tap op “Uitdagen”. Let op: er kan maximaal 3 treden hoger worden
uitgedaagd.
Type een bericht in.
Selecteer een speeldatum en tijd.
Het is mogelijk om andere dagen en tijden voor te stellen.
Tap op “Verstuur uitdaging”.

4. Uitdaging accepteren









Als je uitgedaagd wordt, dan zal je een email ontvangen
Klik op de link “Klik hier om de uitdaging te bekijken en te reageren”.
Je kan de voorgestelde datum en tijd accepteren (of je kan ook een ander dag en tijd voor
stellen).
Klik op Accepteren.
Je krijgt een scherm met “Weet je zeker dat je deze uitdaging wilt accepteren?”.
Tap op Ja.
De uitdager en jij zullen een email met datum en tijd van wedstrijd ontvangen.
In je KNLTB club app, reserveer vervolgens een baan.

5. Uitdaging weigeren






Als je uitgedaagd wordt, dan zal je een email ontvangen
Klik op de link “Klik hier om de uitdaging te bekijken en te reageren”.
Tap op weigeren als je de uitdaging niet aan wilt gaan.
Je krijgt een scherm met “Weet je zeker dat je de wedstrijduitdaging wilt weigeren?”.
Tap Ja

6. Uitdaging annuleren




Alleen als uitdager kan je een uitdaging annuleren. In de ladder competitie menu, tap op
“Uitdaging annuleren”. Je krijgt de vraag “Weet je zeker dat je de uitdaging wilt intrekken?”
Tap Ja
Het annuleren van de baanreservering kan je doen met je KNLTB club app

7. Ladder competitie op website van TPV Zuidwest





Ook op de website kan je de status van je wedstrijden zien.
Log in met je bondsnummer en wachtwoord.
Rechtsboven klik op “Mijn Club”.
Klik op Laddercompetities.

8. Spelregels















Bij de ladder competitie wordt geen onderscheid gemaakt tussen dames en heren. Een dame
mag ook een heer uitdagen. Maar je kan als dame ook alleen andere dames uitdagen. De
keus is helemaal aan jou. Dit geldt ook voor de teams, dus een dames team mag ook een
heren team uitdagen.
Stuur een uitnodiging minimaal 3 dagen voor de geplande wedstrijddag.
De uitgedaagde dient binnen 2 dagen na de uitnodiging te reageren.
De uitgedaagde mag met een nieuw dag- en/of tijdsvoorstel komen, maar de wedstrijd mag
niet later dan 7 dagen na de eerste uitnodiging gespeeld worden.
Een wedstrijd eerder inplannen dan de eerste voorgestelde datum mag altijd.
Er kan maximaal 3 treden hoger worden uitgedaagd.
Het gaat om aantal games. Speel volgens de normale regels van een game.
Een gelijk spel wordt ook als uitslag geaccepteerd.
Na de wedstrijd vult 1 van de spelers de standen zo snel mogelijk in.
Ben je nummer 7 in de lijst en je daagt iemand uit op plaats 5 en je wint de partij, dan wordt
jij 5 en je uitgedaagde wordt 7. Verlies je als uitdager de partij, dan verandert niks aan de
stand/plaats.
Als een uitgedaagde niet komt opdagen zonder iets te laten weten, dan wordt de stand 6 – 0
voor de uitdager.
Je mag niet dezelfde persoon binnen 7 dagen weer uitdagen.

