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ALLMÄN INFORMATION 

Bromölla Padels rankingstege (BPR) är gratis för medlemmar i Bromölla Padel. 

BPR är en individuell tävling. Tanken är att tävlingsformen ska ge en extra krydda och spänning till 

alla våra vanliga träningsmatcher som vi spelar. 

SÄSONG 
Säsongen pågår från 14 april 2018 till och med 31 juli 2018. 

INDIVIDUELLT 
BPR är en individuell tävling. Man kan spela med och mot precis vilka som helst oavsett var ni ligger 

på rankingen. De två som vinner en match ökar sina rankingpoäng och de två som förlorar en match 

minskar sin rankingpoäng. 

RANKING 
Vi använder oss av appen Rankade för att räkna ut rankingen. Alla som deltar måste ha ett konto i 

systemet. Skicka ett mail till tavling@bromollapadel.se så att ni kan få en inbjudan till systemet. 

Det gör inget om man inte är med från början. Den dagen man spelar sin första match får man ett 

antal rankingpoäng automatiskt och man kan därmed hamna högre i rankingen än en del som redan 

är med på rankingen. 

SPELDAG OCH TID 
Innan varje match ska ni ha kommit överens om att det är en rankingmatch ni ska spela. 

Ni spelar när ni vill, hur ofta ni vill och var ni vill. Ni får spela hur många matcher ni vill och hinner 

under samma bokning. Ni kan ändra lag efter varje match. 
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BOKNING AV BANA 
Ni bokar bana precis på samma sätt som ni gör vid en vanlig träningsmatch. 

BOLLAR 
Ni spelar med nya eller bättre begagnade bollar precis som vid en vanlig träningsmatch. 

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

RESULTAT 
Vinnande laget ansvarar för att resultatet läggs in i appen direkt efter matchen. 

PRISER 
När BPR är färdigspelad den 31 juli kommer priser delas ut till bland annat bästa dam respektive 

herre, till månadens raket och utlottningspriser. 

SLUTSPEL 
Efter säsongen kommer vi spela ett slutspel där vi delar in oss i grupper utifrån slutställningen på 

rankingen. Detta slutspel är frivilligt att vara med på. 

Mer info om spelform och spelplats kommer senare. 

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

på tavling@bromollapadel.se. 
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VERSIONSHISTORIK 
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