
TC Vichte organiseert tijdens de zomer een laddercompetitie padel.
Daarbij kiezen deelnemende duo’s zelf wie en wanneer ze voor een wedstrijd willen uitdagen.

Bij de start van de competitie komen alle duo’s op de ladder, op basis van hun huidige ranking.
De bedoeling is dat je duo’s boven je op de ladder uitnodigt voor een wedstrijd.
Win je de wedstrijd dan stijg je op de ladder tot boven de speler die je hebt uitgedaagd.
Verlies je de wedstrijd dan blijft de rangschikking uiteraard ongewijzigd.

Je kan duo’s uitnodigen die maximaal 4 plaatsen hoger op de ladder gerangschikt staan.
Om je van onder helemaal naar de top van de ladder te werken,
zal je dus meerdere malen duo’s die boven je staan moeten uitnodigen voor een wedstrijd.

Uiteraard kan je zelf ook steeds uitgenodigd worden voor een wedstrijd door duo’s die onder je op de ladder staan.
De enige verplichting dat een duo aangaat bij inschrijving voor de competitie is dat wanneer men iemand
uitnodigt of zelf wordt uitgenodigd voor een wedstrijd,
men deze wedstrijd zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen de 21 dagen speelt.

Om de competitie vlot te laten verlopen zijn er wel een aantal regels die iedere deelnemer in acht dient te nemen.
Als je overweegt om in te schrijven, lees dan zeker eerst het onderstaande reglement even door
zodat je weet wat er van je verwacht wordt.

Belangrijke info:
  • Duur van de competitie: van 1 juni tot 30 september 2022 
 • Inschrijving mogelijk voor: Dubbel Heren / Dubbel Dames / Dubbel Gemengd
 • Inschrijven: enkel voor de leden Padel Vichte
 • Kostprijs: gratis

Hoe inschrijven?
 • beide spelers moeten zich eerst registreren op www.wedstrijdpadel.be.
 • daarna kan je je effectief inschrijven op dezelfde site.

Regels?
In dubbel heren mag het koppel maximaal 500 punten hebben.
Indien 1 van de spelers P500 of hoger is, dan mag die uiteraard ook deelnemen doch enkel met een P100. 
Bijkomende regels/handleiding vinden jullie ook terug bij www.wedstrijdpadel.be

Vragen?
Contacteer Dries via whatsapp: 0472 37 33 12
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Hopelijk tot dan!

Veel succes en vooral veel plezier!


