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ALLMÄN INFORMATION 

Bromölla Padel League är öppen för medlemmar i Bromölla Padel. 

Det kostar 200 sek per säsong och lag att vara med i Bromölla Padel League. Vinnarna av varje 

division erhåller priser. 

SÄSONG 
En säsong består av ett antal divisioner med sex lag i varje. Varje lag möts en gång vilket ger fem 

matcher. Lägsta divisionen kan bestå av fler lag vilket i så fall innebär fler matcher per lag i denna 

division. 

Två säsonger spelas per kalenderår. Mellan varje säsong görs upp- och nedflyttningar mellan 

serierna. Läs mer under UPP- OCH NEDFLYTTNING. 

LAG 
Ett lag består av två eller tre spelare. Ingen spelare får under en säsong representera mer än ett lag. 

Under en match får endast två spelare spela. 

Ett lag med två spelare kan när som helst under en säsong lägga till en tredje spelare. Om detta görs 

ska tävlingsledningen informeras. 

SPELDAG OCH TID 
Det är båda lagens ansvar att matchen planeras. 

Om inget av lagen försökt nå varandra inom spelomgångens datum så kommer båda lagen få noll 

poäng och det räknas som att båda lagen lämnat Walk Over. Ser mer info under rubriken Walk Over. 

Om ena laget har försökt nå det andra laget vid minst två tillfällen utan att få respons ska denna info 

skickas till tävlingsledningen så snart som möjligt med kopia på meddelandena som skickats till andra 

laget. 

Tävlingsledningen har rättigheten att döma ena laget som segrare och det andra laget som förlorare 

på Walk Over. Läs mer under WALK OVER. 
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BOKNING AV BANA 
Hemmalaget ansvarar för bokningen men kostnaden delas mellan lagen. Bokning görs på 

www.matchi.se. Vi rekommenderar att två timmar bokas. 

När en match är planerad ska den läggas in på hemsidan med rätt datum och tid. 

BOLLAR 
Hemmalaget ansvarar för att bollar finns med till matchen. Nya bollar rekommenderas men lagen 

kan innan matchen göra upp om att bättre begagnade bollar kommer användas. 

MATCH 
En match spelas i bäst av tre set. Vid ställningen 6-6 i ett set ska ett tiebreak till sju spelas. 

RESULTAT 
Hemmalaget ansvarar för att resultatet läggs in på hemsidan omedelbart efter matchen. 

WALK OVER 
Om ett lag lämnar Walk Over till en match ska det resultatet anges till 2-0 (WO 6-0, 6-0) och 

tävlingsledningen ska informeras av det vinnande laget. 

Läs mer under UTESLUTNING. 

POÄNG 
Vinst med 2-0 ger tre poäng 

Vinst med 2-1 ger två poäng 

Förlust med 1-2 ger ett poäng 

Förlust med 0-2 ger noll poäng 

 

Ett lag som vinner alla sina matcher, vinner divisionen oavsett poängställning! 

http://www.matchi.se/
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Tabellen tar ej hänsyn till om ett lag vunnit alla matcher. Den tar ej heller hänsyn till inbördes möte. 

Därför kan tabellen få justeras manuellt när alla matcher är färdigspelade. 

LAG MED SAMMA POÄNG 
För att skilja lag på samma poäng åt gäller ordningen: 

1. Inbördes möte 

2. Setskillnad 

3. Gameskillnad 

UPP- OCH NEDFLYTTNING 
De två högst placerade lagen i varje division efter varje säsong flyttas upp till högre division inför 

nästa säsong. 

De två lägst placerade lagen i varje division efter varje säsong flyttas ned till lägre division inför nästa 

säsong. 

UTESLUTNING 
Om ett lag lämnar Walk Over i två eller fler matcher under en och samma säsong utesluts laget 

omedelbart. Vill laget spela vidare kommande säsong får laget börja om från början i seriesystemet. 

Om ett lag blir uteslutet under pågående säsong kommer tävlingsledningen skriva in det lagets 

matcher till 0-2. Detta gäller även redan spelade matcher. 

ÄNDRING AV SPELARE I LAG MED TVÅ SPELARE 
Om en spelare vill hoppa av så behåller kvarvarande spelare lagets plats och kan hitta ny partner. 

Om båda spelarna vill spela kvar men med ny partner så gör laget upp om vem som behåller lagets 

plats och vem som får börja om från början i seriesystemet. Läs mer under ANMÄLAN NYTT LAG. 

Om båda spelarna vill hoppa av så ersätts laget av nytt lag enligt turordningsreglerna ersättning av 

lag. Läs mer under ERSÄTTNING AV LAG. 
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Tävlingsledningen ska omedelbart informeras om laget ändras. 

ÄNDRING AV SPELARE I LAG MED TRE SPELARE 
Om en spelare vill hoppa av så behåller de andra två lagets plats. 

Om två spelare vill hoppa av så behåller den återstående spelaren lagets plats. 

Om alla vill spela vidare men med varsin ny partner gör laget upp om vem som behåller lagets plats 

och vilka som får börja om från början. Läs mer under ANMÄLAN NYTT LAG. 

Om en spelare vill spela kvar men med ny partner så behåller de återstående två spelarna lagets plats 

och den som vill spela med ny partner får börja om från början. Läs mer under ANMÄLAN NYTT LAG. 

Om alla spelarna vill hoppa av så ersätts laget av nytt lag enligt turordningsreglerna för ersättning av 

lag. Läs mer under ERSÄTTNING AV LAG. 

Tävlingsledningen ska omedelbart informeras om laget ändras. 

BEGÄRAN OM UTTRÄDE 
Lag som vill dra sig ur seriespelet ska omedelbart informera tävlingsledningen. 

Läs mer under ERSÄTTNING AV LAG. 

ERSÄTTNING AV LAG 
Om ett lag drar sig ur eller blir uteslutet kommer det lagets plats i seriesystemet ersättas inför 

kommande säsong enligt turordningen: 

1. Lag placerat trea i divisionen under 

2. Högst placerade nedflyttat lag i samma division 

3. Lag placerat fyra i divisionen under 

4. Lägst placerat nedflyttat lag i samma division 

5. Högst placerade uppflyttat lag från division två steg ner 

6. Lägst placerade uppflyttat lag från division två steg ner 
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ANMÄLAN NYTT LAG 
Anmälan görs till tävlingsledningen. Nytt lag sätts på kö till kommande säsong. Inget lag tas in under 

pågående säsong. Nytt lag börjar i den lägsta divisionen. Om flera nya lag är anmälda sätts lagen in i 

den ordningen som de anmäldes. 

Anmälan ska innehålla namn och telefonnummer till alla i laget. 

TÄVLINGSLEDNING 
Tävlingsledningen består av samma personer som sitter i Bromölla Padels tävlingskommitté. Vi nås 

på bpl@bromollapadel.se. 
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VERSIONSHISTORIK 

2015-mm-dd Ver 1.0 Max Hansen Regelverk skapat 

2017-07-04 Ver 2.0 Martin Andersson Större omarbetning 

2018-03-24 Ver 2.1 Martin Andersson Ny wordmall 

 

 


