Voorwaarden & spelregels
Hoofdvoorwaarden
1. Iedereen mag meedoen, wil je een mix team? Geen probleem.
2. Instromen kan op ieder moment.
3. De competitie begint op 25 mei en eindigt op zondag 4 september 2022. De
nummers 1 t/m 10 kwalificeren zich voor de play-offs, welke zal plaats vinden op
zaterdag 10 september 2022 (Dus zet maar vast in je agenda).
4. Deelnemen met een ander team tijdens de competitie is mogelijk. Echter, je kunt
maar met maximaal 1 team actief deelnemen aan de competitie. Inactieve teams
dienen te worden verwijderd.
5. Alleen wedstrijden die bij Coronel Sports via Play-Off worden gespeeld tellen mee
voor de competitie.
6. Je moet als team minimaal tegen 8 verschillende teams gespeeld hebben.
7. De uitslag dient na de wedstrijd te worden ingevoerd in Play-Off en door het andere
team te worden geaccepteerd.

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de competitie van de Coronel Sports
padelcompetitie in samenwerking met Play-Off. Door deelname aan deze competitie gaat de
deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.
1. Om deel te nemen aan de Coronel Sports padelcompetitie moeten 2 spelers zich als
team aanmelden via de app(licatie) Play-Off. Voor een geldige inschrijving is het
nodig dat de spelers akkoord zijn gegaan met de privacy policy en terms of use van
Play-Off.
2. De 10 finalisten/winnaars krijgen per e-mail bericht over deelname aan de play-offs.
Over de uitslagen en winnaars kan niet worden gecorrespondeerd.
3. Een team kan zich op elk moment zonder consequenties terugtrekken uit de
competitie. Een terugtrekking is gerealiseerd wanneer het team zich in zijn geheel als
team verwijderd (dit doe je door beide het team te verlaten).
4. Als één speler zich terugtrekt uit een team dan dient het team te worden verwijderd
door beide het team te verlaten in Play-off. De actieve speler kan met een nieuw
team deelnemen.
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5. De hoofdprijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaars. De prijs is niet
overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of
diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of verbonden voorwaarden,
zal de prijs niet worden uitgekeerd.
6. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens. Zowel
Coronel Sports als Play-Off mogen de persoonsgegevens opnemen in haar
gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. Meer specifieker: het emailadres zal worden gebruikt om nieuwsbrieven te versturen.
7. De voornamen en een foto van de winnaars wordt geplaatst op de social media
kanalen, nieuwsbrief en op de website van Coronel Sports, Play-Off en mogelijk
(lokale) pers.
8. Coronel Sports en Play-Off zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele
schade die voortvloeit uit de deelname noch voor eventuele technische storingen,
gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname.
9. Coronel Sports en Play-Off zijn gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van
deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de
Algemene voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op
frauduleuze wijze in de competitie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
10. Wanneer je deelneemt aan de padelcompetitie worden je gegevens opgenomen in
een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming en alleen gebruikt door Coronel
Sports en Play-Off. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Uw
gegevens zullen gebruikt worden in het kader van deze padelcompetitie en om u te
informeren over de producten en acties van Coronel Sports en Play-Off. U heeft
steeds het recht om te verzoeken uw gegevens uit het bestand te laten verwijderen
en om uw gegevens in te zien.
11. Alle inschrijvingen, reacties en publiciteitsmateriaal na de competitie zijn eigendom
van Coronel Sports en Play-Off. Beslissingen genomen door Coronel Sports en PlayOff zijn doorslaggevend en definitief, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
12. De naam en beeltenis van de uiteindelijke winnaars mogen worden gebruikt voor
promotionele doeleinden zoals het plaatsen van een foto van het overhandigen van
de prijs in gedrukte media, social media van Coronel Sports en Play-Off.
13. Coronel Sports en Play-Off zijn gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder
voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van
de competitie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de
competitie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen,
zonder dat Coronel Sports en Play-Off daardoor op enige wijze tot vergoeding van
schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing zullen via de
nieuwsbrief en andere kanalen bekend worden gemaakt.
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Spelregels
Puntentelling
Game, Set and Match!
De spelregels van Padel zijn hetzelfde als die van tennis.
Door 4 opeenvolgende punten te winnen, win je een game, met 6 games win je een set. Het
team dat als eerst 2 sets gewonnen heeft, wint de wedstrijd. Dit noem je ook wel “best of
three”.

Game
De puntentelling loopt als volgt:
Wanneer je het eerste punt wint staat het 15-0
Als je het punt hierna weer wint staat het 30-0
Na 3 gewonnen punten staat het 40-0
Wanneer je het 4de punt wint, win je de game.
Wanneer de tegenstanders ook punten maken kan voorkomen dat het gelijk oploopt. Zo kan
het uiteindelijk 40-40 worden. Dit word “deuce” genoemd. Je kan enkel een game winnen
met 2 punten verschil. Wanneer je het punt wint bij deuce, kom je op “voordeel” te staan.
Dit word ook wel “advantage” genoemd. Wanneer je dan het eerst volgende punt hierop
wint, win je de game. Als je dit punt verliest ga je weer terug naar deuce. Soms kan het even
duren voor je een game te pakken hebt!

Set
Om een set te bemachtigen moet je volgens de spelregels van Padel 6 games winnen. Ook
hierbij is het zo dat je 2 punten verschil moet hebben. Het kan soms zo gelijk oplopen dat je
op 5-5 in games komt te staan. Deze set kan je alleen nog normaal winnen door de 2
achtereenvolgende games te winnen. Dan win je de set met 7-5. Wanneer het 6-6 in games
is, dient er een “tiebreak” te worden gespeeld.

Tiebreak
Een tiebreak heeft zijn eigen regels. Als je het eerste punt van de tiebreak wint staat het 1-0.
Een normale tiebreak speel je tot de 7 punten. Ook hierbij geldt weer dat er alleen met 2
punten verschil gewonnen kan worden. Je kan een tiebreak winnen met bijvoorbeeld 7-0.
Als beide teams erg aan elkaar gewaagd zijn, kan een tiebreak zomaar uitkomen op
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bijvoorbeeld 8-6. Wanneer je de tiebreak gewonnen hebt, heb je de set bemachtigd met 7-6
in games.

Match
De wedstrijd (match) win je wanneer je 2 gewonnen sets hebt.

Opslag
Bij de opslag wijken de spelregels van Padel wel af van die van het tennis. De opslag bij Padel
dient namelijk onderhands gedaan te worden. Wanneer je serveert begin je de service aan
de rechterkant van het veld. Je laat de bal eerst 1 keer stuiteren voordat je de bal
onderhands slaat. Je mag hierbij de bal niet hoger raken dan heuphoogte. Je moet de bal
kruislings in het servicevak van de tegenstander slaan. Tijdens de service moet je achter de
servicelijn blijven en met in ieder geval 1 voet contact houden met de grond.
Je krijgt voor ieder punt 2 keer de kans om te serveren. Wanneer beide services niet goed
zijn, verlies je het punt. Dit heet een “dubbele fout”. Wanneer de bal tijdens de service het
net raakt, maar toch in het juiste servicevak komt, dien je de service opnieuw te spelen. Dit
heet een “let”.
De service mag niet via de glazen wand geslagen worden. Na de stuit mag hij wel het glas
raken.
Na de service is het spel vrij. Dit wil zeggen dat vanaf dat moment de glazen wanden en het
hekwerk gebruikt mag worden.
Wanneer de tegenstander de bal terug slaat na de service, heet dit een “return”. De return
mag niet bovenhands genomen worden.

Spelverloop
De bal mag maar een keer op de grond stuiteren. Wanneer de bal meerdere keren stuitert is
het punt voorbij.
De bal mag gespeeld worden voor of na de stuit. Hierbij kies je zelf of je dit doet voor of
nadat de bal de glazen wand of het hekwerk geraakt heeft.
De bal moet eerst de grond raken voordat het de glazenwand of het hekwerk raakt.
Wanneer de bal jou of je medespeler raakt, heb je het punt verloren.
Wanneer de bal via de grond over de glazen wand of het hekwerk gaat, mag je buiten het
veld komen om de bal terug te slaan.
Aan het begin van iedere wedstrijd word er met een muntstuk getossed. Het team dat de
toss wint mag kiezen uit de volgende opties:
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Serveren of ontvangen. Wanneer je kiest voor serveren of ontvangen, mag
het andere team de kant kiezen waar zij willen beginnen.
• Kant kiezen. Wanneer je kiest voor een kant, mag het andere team kiezen of
zij willen beginnen met serveren of ontvangen.
•

Van kant wisselen
Spelers moeten bij iedere oneven game van kant wisselen. Dit wil zeggen na de eerste,
derde, vijfde game enzovoorts. Bij een tiebreak wissel je om de 6 punten.

Rating
Hoe word je rating bepaald?
Het systeem is eenvoudig: elke wedstrijd die je speelt via Play-Off, heeft effect op je rating.
Bij winst stijgt je rating, bij verlies daalt je rating. Hierbij geldt een boven- en ondergrens,
waardoor je niet ineens heel hard kan stijgen of dalen.
Hoeveel je rating stijgt of daalt verschilt per tegenstander. Stel: je speelt tegen iemand met
een mindere rating dan jij. De verwachting dat je wint, is groter dan dat je verliest. Dus als je
wint, stijgt je rating in verhouding minder dan als je wint van iemand met een betere rating.
Hetzelfde geldt omgekeerd bij een verloren wedstrijd. Als je verliest van iemand met een
betere rating dan jij, dan daalt je rating in verhouding minder dan als je verliest van iemand
met een mindere rating.
Bij de berekening wordt het gemiddelde van de ratings van het koppel gebruikt. Bij winst of
verlies krijgen de koppels dezelfde stijging of daling. Op die manier zal je rating gedurende
het seizoen een goed beeld geven van je prestaties
Meer weten over de exacte formule? Check link (MT deze zal volgende week actief zijn)
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