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1. ALGEMENE INFORMATIE 

1.1. De ‘Belgian Deaf Padel Tour’ is een kompetitie voor dove of slechthorende spelers die 

via een club aangesloten zijn bij het BDC. 

1.2. De Belgian Deaf Padel Tour omvat toernooien in Vlaanderen en Wallonië. 

1.3. De spelers verdienen bij elk toernooi rankingpunten. De rankingpunten dragen bij aan 

de Belgian Deaf Padel Tour ranking. 

2. ORGANISATIE VAN HET TOERNOOI  

2.1. Elk toernooi moet een categorie HEREN en DAMES organiseren. 

2.2. Een toernooi moet 32 teamplaatsen hebben voor de heren en 16 voor de dames die in 

de volgende categorieën zijn verdeeld: 

 Heren “A” : 8 teams 

 Heren “B” : 8 teams 

 Heren “C” : 16 teams 

 Dames “A” : 8 teams 

 Dames “B” : 8 teams 

2.3. Het speelschema moet worden meegedeeld bij de opening van de inschrijvingen. 

2.4. Er moeten minstens 16 teams voor heren / 8 teams voor vrouwen ingeschreven zijn. 

Anders wordt het toernooi (heren of dames) geannuleerd. 

2.5. Alle wedstrijden worden gespeeld zonder scheidsrechter. Het BDPT is verantwoordelijk 

voor de organisatie van het toernooi en de spelers om alle resultaten in te voeren in het 

systeem (Tournify). 

2.6. Alle toernooien worden betwist op 1 dag, ofwel op zaterdag of zondag.  

2.7. De toernooien bestaan uit een groepsfase (4 teams/groep) gevolgd door een eindfase 

met plaatsing voor alle spelers (geen rechtstreekse uitschakeling). 

2.8. Het toernooi moet minimaal 8 terreinen hebben (waarvan minimaal 6 overdekt). 

2.9. Out-of-court spelen is niet toegestaan. 

2.10. Het BDPT zorgt voor nieuwe ballen aan het begin van het toernooi en tijdens het 

toernooi na elke 5 of 6 wedstrijden (ongeveer 4u). 
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3. INSCHRIJVINGEN VOOR TOERNOOIEN 

3.1. De spelers dienen zich online in te schrijven via het systeem dat door het BDPT 

gebruikt wordt (Tournify). 

3.2. De minimum leeftijd voor spelers om deel te nemen is 12 jaar. 

3.3. De inschrijving voor het toernooi kost 25 € per speler (50 € per team). 

3.4. Enkel spelers met een licentie van het BDC zijn toegelaten. 

3.5. Alleen teams waarvan min. 1 speler de Belgische nationaliteit heeft, zijn toegelaten. 

3.6. De toernooi inschrijving opent om 12u op zaterdag 4 weken voor aanvang van het 

toernooi en sluit om 12u op zaterdag de week voor het toernooi. 

3.7. Als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, sluit de organisatie de inschrijving en 

opent een wachtlijst voor reserveteams. 

3.8. Een team waarin slechts 1 speler beschikbaar is, kan 1 speler vervangen (ongeacht 

rankingpunten) voordat de loting plaats vindt. 

4. TOERNOOI SYSTEEM 

4.1. In de groepsfase worden de wedstrijden gespeeld naar 1 winnende set van 6. 

4.2. Alle wedstrijden in de eindfase worden gespeeld naar 1 winnende set van 9. 

4.3. In geval van regen of “overmacht” heeft de BDPT het recht om het toernooisysteem te 

wijzigen zodat het toernooi op tijd kan worden afgewerkt op de gereserveerde 

terreinen. 

5. SAMENSTELLING VAN DE GROEPEN EN DE EINDFASE  

5.1. De BDPT zal de loting van de groepen doen via een live streaming op Facebook. 

5.2. De ingeschreven teams worden op basis van hun som van BDPT rankingpunten 

(rankingpunten speler 1 + rankingpunten speler 2) ingedeeld in de categorieën A 

(8 teams), B (8 teams), C (max. 16 teams) voor heren en A (8 teams), B (max. 8 

teams) voor dames. 

5.3. Als er een ex aequo is van de som van de BDPT rankingpunten, komt het team met de 

hoogste individuele ranking in aanmerking (bijv. team A met ranking punten 200+160 

heeft voorrang op team B met rankingpunten 180+180). Als er dan nog een ex aequo 

is, beslist de toss. 

5.4. De ingeschreven teams worden verdeeld over groepen van 4 teams (of 3 teams voor 

de categorieën Heren “C” en Dames “B” indien niet volledig ingeschreven). 

5.5. Voor elke categorie zijn de 4 teams met de hoogste som van de BDPT ranking punten 

reekshoofd. Als er een ex aequo van de som van de rankingpunten is, zie punt 5.3. 

Voorbeeld voor 8 teams (2 groepen van 4): de 2 teams met de hoogste som van de 

BDPT rankingpunten worden respectievelijk geplaatst in de 1ste en 2de groep. De 3de en 

4de geplaatste teams worden door loting op de 2de plaats van de groepen geplaatst. De 

overige teams worden bij loting ingedeeld (van links naar rechts door de groepen 

heen). 
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 Groep A Groep B 

1. Reekshoofd 1 Reekshoofd 2 

2. Reekshoofd 3 of 4 Reekshoofd 3 of 4 

3. Geen reekshoofd Geen reekshoofd 

4. Geen reekshoofd Geen reekshoofd 

 

Voorbeeld voor 16 teams (4 groepen van 4): de 2 teams met de hoogste som van de 

BDPT rankingpunten worden respectievelijk geplaatst in de 1ste en 2de groep. De 3de en 

4de geplaatste teams worden door loting geplaatst in de 3de en 4de groep. De overige 

teams worden bij loting ingedeeld (van links naar rechts door de groepen heen).  

 Groep A Groep B Groep C Groep D 

1. Reekshoofd 1 Reekshoofd 2 Reekshoofd 3 of 4 Reekshoofd 3 of 4 

2. Geen reekshoofd Geen reekshoofd Geen reekshoofd Geen reekshoofd 

3. Geen reekshoofd Geen reekshoofd Geen reekshoofd Geen reekshoofd 

4. Geen reekshoofd Geen reekshoofd Geen reekshoofd Geen reekshoofd 

 

5.6. Na de bekendmaking van de loting van de groepen is het volgende van toepassing:  

 Een team waarin slechts 1 speler beschikbaar is, kan:  

o 1 speler vervangen* maar slechts tot 3 dagen (72u) voor het toernooi 

o Indien binnen 3 dagen (72u) voor het toernooi, zie volgend punt 

 Een team (beide spelers) dat niet beschikbaar is, kan:  

o Vervangen* worden door een reserveteam 

o Zich afmelden voor het toernooi (in de veronderstelling dat het team in 

een groep van 4 teams zit) 

o Als het team in een groep van 3 zit en er is geen vervanger, zal dit 

resulteren in een Forfait (niet verontschuldigd) of een Walk-over 

(verontschuldigd) afhankelijk van de reden 

o Het inschrijvingsgeld zal volledig worden terugbetaald in geval van een 

Walk-over (verontschuldigd) die moet worden aangetoond met een 

medisch attest (te ontvangen binnen 96 uur na het toernooi). 

 Het volgende is niet toegestaan:  

o 2 teams mogen zich niet opsplitsen en nieuwe teams vormen, behalve 

als er 2 teams zijn waarin 1 speler beschikbaar is en er geen 

reserveteams zijn. In dat laatste geval wordt het nieuwe team geplaatst 

op de plaats van het teruggetrokken team met de hoogste 

rankingpunten 

o Teams kunnen niet gewisseld worden tussen de groepen 

o Een team kan niet worden verplaatst van een groep van 4 naar een 

groep van 3 

o Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht die de reekshoofden 

en de splitsing in de categorieën verstoren 
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* De vervanging kan de reekshoofden en de splitsing in de categorieën niet verstoren, 

 zie ook het voorbeeld in bijlage A. 

5.7. De rankschikking van de groepen wordt als volgt bepaald:  

 De winnaars van de wedstrijd ontvangen 2 punten, de verliezers 0 punten 

 In geval van ex aequo wordt de eindrangschikking van de groepen bepaald op 

basis van: 

o Ex aequo tussen 2 teams: Wedstrijd tussen die 2 teams is beslissend. 

o Ex aequo tussen 3 teams: Alleen de wedstrijdscores tussen die 3 teams 

worden meegenomen om de ranglijst te bepalen. De 3 teams worden 

gerangschikt op basis van het beste saldo winst-verlies van de sets. Als 

dit saldo gelijk is, wordt het beste saldo van winst-verlies spellen in 

aanmerking genomen. Als er een ex aequo overblijft, wordt gekeken 

naar het aantal verloren spellen. Als er geen onderscheid is tussen de 3 

teams, dan beslist het lot. Als er op een gegeven moment een ex aequo 

tussen 2 teams overblijft (d.w.z. geen verschil in saldo sets/spellen en 

verloren spellen), worden de regels voor “ex aequo tussen 2 teams” 

toegepast. 

5.8. Alle teams van elke groep kwalificeren zich voor de eindfase met plaatsing voor alle 

spelers (geen rechtstreekse uitschakeling) als volgt:  

 Categorie met 8 teams:  

o Halve finales tussen A1 – B2 en A2 – B1 gevolgd door de finale en een 

wedstrijd om de 3de/4de plaats 

o Voor de 5de tot 8ste plaats: wedstrijden tussen A3 – B4 en A4 – B3 

gevolgd door wedstrijden voor de 5de/6de en 7de/8ste plaats 

 Categorie met 16 teams:  

o Halve finales tussen A1 – C1 en B1 – D1 gevolgd door de finale en een 

wedstrijd om de 3de/4de plaats 

o Voor de 5de tot 8ste plaats: wedstrijden tussen A2 – C2 en B2 – D2 

gevolgd door wedstrijden voor de 5de/6de en 7de/8ste plaats 

o Voor de 9de tot 12de plaats: wedstrijden tussen A3 – C3 en B3 – D3 

gevolgd door wedstrijden voor de 9de/10de en 11de/12de plaats 

o Voor de 13de tot 16de plaats: wedstrijden tussen A4 – C4 en B4 – D4 

gevolgd door wedstrijden voor de 13de/14de en 15de/16de plaats 

5.9. Spelers kunnen niet vervangen worden in de eindfase. 

6. BDPT RANKING EN RACE TO BELGIAN CHAMPIONSHIP 

6.1. De toernooien van de Belgian Deaf Padel Tour tellen mee voor de “BDPT ranking” en 

voor de ranking “Race to Belgian Championship”. 

6.2. Na elk toernooi worden de rankinglijsten bijgewerkt en gepubliceerd. 
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6.3. Rankingpunten worden toegekend aan de BDPT ranking en de ranking “Race to 

Belgian Championship” volgens de behaalde plaats in het toernooi en de categorie. 

6.4. De “BDPT ranking” houdt rekening met alle toernooien (3 rondes en het Belgisch 

Kampioenschap) die de afgelopen 52 weken hebben plaatsgevonden. In de praktijk 

betekent dit de 3 meest recente rondes en het laatste Belgisch Kampioenschap (met 

uitzondering van de Masters 2022). 

In 2022-2023 zal er een overgangsperiode zijn wanneer de ranking opgesteld wordt na 

de 1ste en 2de ronde van 2022-2023. Daarbij zullen de behaalde punten van het seizoen 

2021-2022 (volgens het oude puntensysteem) vermenigvuldigd worden met een 

factor 3 zodat het oude en nieuwe puntensysteem vergelijkbare punten geven. 

De “Race to Belgian Championship ranking” houdt rekening met alle toernooien (3 

rondes) van het lopende seizoen. Een nieuw seizoen en een nieuw klassement begint 

na elk Belgisch Kampioenschap (Masters). 

6.5. Voor beide klassementen wordt een gewogen gemiddelde van de beste 2 toernooien 

gebruikt op basis van het aantal gespeelde toernooien:  

 2 toernooien of meer: gemiddelde van de beste 2 toernooien 

 1 toernooi: 70% van de rankingpunten 

6.6. Lijst van de rankingpunten: 

 
Heren/Dames 

“A” 

Heren/Dames 

“B” 

Heren 

“C” 

1) 300 150 75 

2) 240 120 60 

3) 200 100 50 

4) 180 90 45 

5) 160 80 40 

6) 140 70 35 

7) 120 60 30 

8) 100 50 25 

9)   20 

10)   15 

11)   10 

12)   5 

13-16)   5 

 

6.7. In geval van ex aequo in de individuele eindrangschikking voor het Belgisch 

Kampioenschap (Masters) worden de volgende criteria gebruikt in de volgende 

volgorde (indien 1 criterium doorslaggevend is, worden de volgende criteria niet in 

aanmerking genomen): 

 Rankingpunt van het beste toernooi 

 Beste saldo in winst-verlies wedstrijden 

 Beste saldo in winst-verlies sets 

 Beste saldo in winst-verlies spellen 

6.8. Wanneer een team forfait geeft tijdens de groeps- of eindfase, krijgen deze sepelers 

geen rankingpunten voor de Belgian Deaf Padel Tour. Wanneer een team een Walk-

Over geeft (gelegitimeerd) worden rankingpunten gegeven. 
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7. BELGISCH KAMPIOENSCHAP –  MASTERS 

7.1. Alleen teams waarvan min. 1 speler de Belgische nationaliteit heeft, zijn toegelaten. 

7.2. In totaal worden 16 duo’s voor heren en 8 voor dames geselecteerd. 

7.3. De selectie is gebaseerd op de “Race to Belgian Championship ranking”. 

7.4. De hoogste geplaatste 16 herenspelers (8 voor dames) worden geselecteerd voor 

deelname aan het Belgisch Kampioenschap. Als een van deze spelers niet deelneemt, 

of als 2 geselecteerde spelers samen een team vormen, wordt de eerstvolgende 

gerangschikte speler uitgenodigd. 

7.5. De geselecteerde spelers kunnen een partner kiezen om deel te nemen aan het 

Belgisch Kampioenschap. Enkel spelers die aan ten minste één toernooi van de 

Belgian Deaf Padel Tour kunnen deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap. 

7.6. De toernooivorm, de loting van de groepen en de eindfase volgen dezelfde regels als 

de Belgian Deaf Padel Tour toernooien op basis van 8 teams per categorie (Heren “A”, 

Heren “B” en Dames). 

7.7. De finale en de wedstrijd om de 3de/4de plaats worden gespeeld naar 2 winnende sets 

tot 6 met 3de set in super tie-break en met “Gold Point”. 

7.8. Spelers verdienen rankingpunten voor de Belgium Deaf Padel Tour ranking volgens 

punt 6.6. 

8. BELGISCH KAMPIOENSCHAP VOOR VETERANEN 

8.1. Het Belgisch Kampioenschap voor veteranen is open voor heren +45 jaar en dames 

+40 jaar. 

8.2. Spelers kunnen deelnemen in het jaar waarin ze 45 jaar worden voor heren of 40 voor 

dames. 

8.3. Alleen teams waarvan min. 1 speler de Belgische nationaliteit heeft, zijn toegelaten. 

8.4. De toernooivorm, de loting van de groepen en de eindfase volgen dezelfde regels als 

de Belgian Deaf Padel Tour toernooien op basis van 8 teams per categorie (Heren “A”, 

Heren “B” en Dames). 

8.5. Geen rankingpunten kunnen hier verdiend worden. 

9. SPELREGELS 

9.1. De regels van “Padel by Tennis Vlaanderen” en AFT zijn van toepassing. 

9.2. De BDPT zal een “walk over” (WO) forfait toekennen aan spelers die 10 minuten na de 

officiële aanvangstijd van de wedstrijd nog niet speelklaar op de baan staan. Behalve 

in gevallen waarin het BDPT van mening is dat er sprake is van “overmacht”. 

Wanneer de wedstrijden elkaar opvolgen in de schema: het begin van de volgende 

wedstrijd wordt beschouwd als 5 minuten na het einde van de vorige wedstrijd, maar 

niet 10 minuten eerder dan het officiële aanvangstijdstip (als de vorige wedstrijd snel 

eindigde). 

9.3. Er is een verplichte warming-up van 5 minuten tussen de spelers. 
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9.4. Zodra de wedstrijd is begonnen, gelden de volgende tijdregels: 

 Maximum 20 seconden tussen de punten 

 Maximum 90 seconden om van kant te wisselen 

 Maximum 120 seconden rust na het einde van een set. Deze rustperiode gaat 

in vanaf het moment dat het laatste punt van de set is gespeeld tot de 1ste 

opslag van de volgende set 

 Maximum 20 seconden bij het wisselen van kant tijdens een tie-break 

 

9.5. Het kan gebeuren dat een match moet worden stilgelegd wegens regen, een ongeval, 

enz. Wanneer de wedstrijd wordt hervat, gelden de volgende regels: 

 De spelers hebben het recht om zich voor de hervatting opnieuw op te warmen. 

Hiervoor gelden de volgende tijden: 

o 0-5 minuten: geen opwarming 

o 6-20 minuten: 3 minuten opwarming 

o 21+ minuten: 5 minuten opwarming 

 De wedstrijd wordt precies zo hervat als hij werd stilgelegd. Dit heeft betrekking 

op de score, de speler die serveert, de plaats op de baan, enzovoort 

 In geval van een blessure aan behandelbare medische condities bij een van de 

spelers is een stop van 3 minuten toegestaan, dit mag herhaald worden in de 2 

volgende wissels van kant, maar binnen de toegestane tijd. 

 Spelers mogen slechts eenmaal medische hulp krijgen, je kunt dit niet 

overdragen aan je partner. 

 In het geval van een ongeval dat geen direct gevolg is van het spel, maar dat 

een van de spelers treft, kan het BDPT een maximale onderbreking van 15 

minuten toestaan. 

 Wanneer een speler een bloedwond heeft, mag hij niet verder spelen. 

 

9.6. De toegang tot de padelbanen en de stoelen/zitplaatsen voor de spelers moet te allen 

tijde worden gewaarborgd. Daar is geen publiek toegelaten. 
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Bijlage A: voorbeeld om de regels voor het vervangen van 1 speler 
of team uit te leggen zonder de reekshoofden en de splitsing in de 
categorieën te verstoren 

 

 

Category B Category A lowest ranking team #8A - 150

group 1 group 2

4 seeds #1 - 140 140 120 Category C top ranking team #1C - 70

#2 - 120 110 100

#3 - 110 90 85

#4 - 100 75 75

1 team wants to replace 1 player or to withdraw: X = place of this team

Case 1:  team to change/withdraw is unseeded

new team > 100
(#4)

70 < new team < 100
(#1C) (#4)

new team < 70
(#1C)

Case 2:  team to change/withdraw is seeded #3 or #4

new team > 120
(#2)

70 < new team < 120
(#1C) (#2)

new team < 70
(#1C)

Case 3:  team to change/withdraw is seeded #1 or #2

new team > 150
(#8A)

70 < new team < 150
(#1C) (#8A)

new team < 70
(#1C)

new team not allowed

X = new team

X = #1C and repeat the process in the next category

to fill in the place of #1C

new team not allowed

X = new team

X = #1C and repeat the process in the next category

to fill in the place of #1C

new team not allowed

X = new team

X = #1C and repeat the process in the next category

to fill in the place of #1C


