Bestämmelser för sanktionerade tävlingar samt Swedish Padel Tour (SPT) 2016
För att få arrangera en sanktionerad tävling A-, B- eller Damklass A eller B ställs vissa krav.
Vid sanktionerad tävling delas rankingpoäng ut.
Arrangerande klubb måste vara medlem i Padel Sweden, Svenska Padelförbundet .
Tävlingarnas spelas efter de internationella reglerna för spelet och spelformerna som finns att
ladda ner på internationella förbundets hemsida: padelfip.com
Ansökan om sanktion måste inkomma till förbundet minst 5 veckor innan speldatum. Maila
alltid ansökan till: info@padelsweden.se
Offentlig inbjudan till spelare ska ligga ute senast 4 veckor före turneringsstart på klubbens
hemsida och/eller Facebook. I inbjudan ska också framgå när turneringen startar och när
lottningen presenteras. För SPT-tävlingar, se separat avsnitt.
Tävlingar som sanktioneras läggs också upp i Padel Swedens tävlingskalender på:
padelsweden.se
Spelarna som deltar i sanktionerad tävlingsklass ska vara medlemmar i en till Padel Sweden
ansluten förening. Tävlingslicens ska vara löst före anmälningstiden till tävlingen man avser
delta i gått ut. Ny licens måste lösas varje år. I licensen ingår också en försäkring från
Folksam.
Kostnader: Kostnaden för lokal arrangör av sanktionerad tävling är 1000 kr oavsett antal
klasser. Swedish Padel Tour kostar 3000 kr.
Tävlingslicens för spelare: 200 kr/kalenderår, märk inbetalning med namn, födelseår,
ev tidigare licensnummer, e-postadress, mobiltelefon och klubbtillhörighet (klubb ansluten till
Svenska Padelförbundet)
Avgifter betalas in på bankgiro: 639-4159
När man löser sin licens för första gången erhåller man 50 poäng att ha med sig in till
tävlingarna.
Varje klubb äger rätt att varje år arrangera 3 sanktionerade tävlingar.
Tävlingsformer
Tävlingsformen är utslagstävlingar (träd) eller poolspel. Vid tillämpning av utslagstävlingar
ska arrangerande klubb arrangera vidare spel för de lag som förlorar sin första match så att
alla lag är garanterade minst två matcher. Förlorarsidan (sk plate) ger även den rankingpoäng
dock aldrig fler än vad som delas ut för vunnen första omgång.
Utländska spelare/par är välkomna.
Undantag: Spelare topp 300 på World Padel Tour eller topp 300 på den Spanska nationella
rankingen får ej delta i par men får spela tillsammans med svensk rankad spelare. Utländsk
spelare ska vara medlem i klubb ansluten sitt hemlands förbund som i sin tur skall vara
anslutet till FIP, det internationella padelförbundet.

A-klass turnering (herr): En sanktionerad A-turnering ska bestå av minst 8 lag.
Arrangerande klubb sätter upp maxantal för tävlingen när den utlyses.
Parets sammanlagda rankingpoäng ligger till grund för seedning (se under rankingpoäng).
Arrangerande klubb kan inte stänga anmälan före utsatt datum bara för att man uppnått
tillräckligt med deltagande lag, blir det överanmälningar delas platserna ut enligt ranking
(högre rankat lag har företräde in i turneringen, ”överblivna lag” erbjuds plats i eventuell Bklass). För att spela en sanktionerad A-klasstävling krävs licens.
Wild card
Vid tävling om 8 lag har arrangerande klubb tillgång till 1 wild card, det vill säga 7 platser
enligt ranking och åttonde laget kan de plocka in via wild card. Wild card lagen ska också
märkas ut i lottningen. I sanktionerade turneringar gäller licensreglerna även för wild card
spelare.
Vid tävling om fler än 8 lag äger arrangerande klubb rätt att dela ut två wild cards.
B-klass turnering (herr):
Samma regler som för A-klass gäller.
Arrangerande klubb kan inte stänga anmälan före utsatt datum bara för att man uppnått
tillräckligt med deltagande lag, blir det överanmälningar delas platserna ut enligt ranking
(högre rankat lag har företräde in turnering), vid samma antal rankingpoäng tas lagen in i
tävlingen i turordning efter anmälningstid (först anmäld = först in).
Två spelare rankade topp 20 på den svenska nationella rankinglistan får ej spela tillsammans i
en B-turnering. En topp 20 rankad spelare får dock delta i en B-turnering om dess partner är
lägre rankad än 20.
Damer är välkomna att delta i B-klassturneringar, damer kvalificerar sig på insamlade poäng i
”herrankingen” plus sina 50 grundpoäng (som alla licensierade spelare får när de löser licens
första gången)
För att spela en sanktionerad B-klasstävling krävs tävlingslicens.
Damturnering: För att få arrangera sanktionerad Damklass gäller samma grundregler som i
A- & B-klass. Dispens kommer dock att ges till tävlingar med ned till 4 anmälda lag, då
tillämpas poolspel. Vid dispens för tävlingsklass med färre än 8 deltagande lag kommer även
multiplikatorn av rankingpoängen att justeras ned till 0,5.
Även damturneringar kan delas in i A & B turneringar.
För att spela en sanktionerad Dam-klasstävling krävs tävlingslicens.

Rankingpoäng
Varje sanktionerad tävling får individuell poängsättning. De spelande paren tar med sina
aktuella poäng in i tävlingen och dessa poäng ligger till grund för hur mycket poäng som
sedan delas ut.
Ingångspoängen är parets snittpoäng.
Exempel: spelare 1 har 240 poäng, spelare 2 har 310 poäng. Totalt 550. 550/2=275.
Ingångspoängen till tävlingen är således 275 som ligger till grund för seedning och också den
poäng som ligger till grund för tävlingens poängpott.
Den totala poängpotten är alla lags sammanlagda ingångspoäng dividerat med antalet lag.
Snittpoängen multipliceras med en uppräkningsfaktor beroende på tävlingsklass och antal
deltagande lag:
Vid A-klasstävling med 8 anmälda lag multipliceras snittpoängen med 1.
Vid A-klasstävling med 9-12 anmälda lag multipliceras snittpoängen med 1,5.
Vid A-klasstävling med 13 eller fler anmälda lag multipliceras snittpoängen med 2.
Turnering som ingår i SPT har en extra multiplikator med 2 (totalt 4) (se eget avsnitt om
SPT).
SM med 32 lag har en extra multiplikator med 3 (totalt 6).
SM med 33-64 lag har en extra multiplikator med 6 (totalt 12)
B-klass turnering multipliceras alltid med 1.
Poängen fördelas sedan ut procentuellt från vinnande par och nedåt.
Även platen erhåller poäng. Platens vinnare erhåller 90 % av vad vinst i turneringens första
omgång ger i poäng. Därefter delas poäng ut i en fallande skala.
Spelare kan dock bara ta med sig poängen från en klass i en och samma turnering, undantaget
damer som spelar både herrars B-klass och Dam-klass.
En tävling där många topprankade spelare är med blir mer värd än en tävling där lägre
rankade lag utgör merparten av de anmälda lagen.
Rankingen uppdateras efter varje tävling och de nya poängen ligger till grund för
nästkommande tävling. Poäng från tävlingar sparas i 1 år.
Vid resultatrapportering ska följande finnas med: fullständigt namn, licensnummer, inspelade
poäng. Tävlingens resultat ska rapporteras in senast dagen efter avslutad tävling.
Vid eventuell långtidsskada kan spelare, med läkarintyg, ansöka om att ”frysa” sina poäng,
dock max i 1 år.

Tillgodoräknande av WPT-poäng görs enligt följande modell:
WPT-ranking, placering
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De poäng som då utfaller till WPT-rankad spelare ligger till grund för parets ingångspoäng i
tävlingen. Dessa poäng följer också med in i den totala poängpotten för tävlingen.
Seedning
Max halva startfältet får seedas.
Den aktuella rankingen vid anmälans sista datum ligger till grund för seedningen.
Om två eller fler lag har samma anmälningspoäng till en klass går de in i turneringen i den
ordningen de anmält sig.

Ändring i lag efter lottningen är gjord.
För att främja spel och undvika w.o- matcher i turneringar är ändringar enligt följande tillåtet:
Seedade lag i en klass får ersätta spelare med spelare som har samma eller lägre
rankingpoäng.
Oseedade lag får ersätta med spelare som har fler poäng, laget får dock inte få fler poäng än
seedat lag i tävlingen.
I båda fallen ersätter också den nya spelarens rankingpoäng den borttagna spelarens poäng i
den totala poängberäkningen av tävlingen.
Skulle båda ”originalspelarna ” som anmälts till turneringen stryka sig ersätts laget helt med
lag från eventuell reservlista. Finns inga reservlag äger den lokala arrangören rätt att hitta ett
ersättningslag (som måste uppfylla kraven för tävlingsspel) i annat fall blir det w.o.
Reserv/ersättningslaget får dock inte ha fler rankingpoäng än laget de ersätter.
Ändringar kan senast lämnas in 1 timme före första matchstart i aktuell klass. Ändringar
närmare start accepteras inte utan då lämnas w.o.
Vid eventuella ändringar enligt ovan bibehålls gjord seedning och lottning.

Tillägg Swedish Padel Tour (SPT)
Spelas alltid med 32 herrlag och 16 damlag som utslagstävling (träd) med tillhörande plate.
(Om en deltävling inte fylls upp med anmälda lag kommer den ändå att genomföras)
Anmälningsavgiften är 500 kr/lag.
I herrklassen är de 8 högst rankade lagen på Sverigerankingen seedade. I damklassen de 4
högst rankade lagen. Alla lag får minst 2 matcher.
Seedningen görs enligt följande: Lag rankade 1 och 2 ställs på varsin halva (lag 1 på övre).
Lag 3 & 4 lottas in på övre eller nedre halvans semifinallottning.
Lag 5-8 lottas in på kvartsfinallottning. Därefter lottas de övriga lagen in.
Alla deltagande lag får poäng, så vinnande lag av plate får således fler poäng än de lag som
förlorar två raka matcher men inte fler poäng än vad en seger i tävlingens första omgång ger.
Vid överanmälningar till en SPT-deltävling kan kvalspel tillämpas, om arrangerande klubb har
möjlighet till detta. I så fall spelas detta kval kvällen före. Max 16 lag gör upp om två platser
till huvudturneringen i en utslagningstävling – fri lottning. Inga rankingpoäng delas ut i kvalet
Wild card
Arrangerande klubb har också möjlighet att dela ut fyra (Herr) två (Dam) Wild Cards. Dessa
kan disponeras för såväl svenska som utländska spelare (oavsett rankingpoäng på andra tourer
eller länder). Wild Card spelare kan seedas. För wild card spelare gäller samma licensregler.
SPT MASTERS FINAL
SPT har dessutom en egen ranking (utöver de poäng som ges till Sverigerankingen) som leder
fram till slutspelet – Masters med en total prissumma om 50.000 SEK.
För att nå till slutspelet ska man ha deltagit i minst två SPT-deltävlingar under året.
Till slutspelet går 24 herrlag och 14 damlag
Herrslutspelet delas upp i två klasser där de 8 topprankade lagen utgör ett slutspel som spelar
om titeln och första priset. Lag 9-24 spelar ett eget slutspel, även det med prisbord.
Damklassen delas även det upp i två slutspel, 6 topprankade lagen gör upp om titeln och 8 lag
gör upp i ett slutspel, även det med prisbord, samtliga klasser spelar även plate.

Poängfördelning per deltävling och spelare till SPT-rankingen:
Vinst: 1000
Förlust final: 750
Förlust semifinal: 500
Förlust kvartsfinal: 250
Förlust i åttondelsfinal: 100
Förlust omg 1: 50
Poängen från deltävlingarna är seedningsgrundade för finalspelet.

