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ALLMÄN INFORMATION 

Bromölla Padel League (BPL) är öppen för alla. Matcherna spelas på Bromölla Padel Court i Bromölla 

enligt ett fastställt spelschema. 

Speltid per match är 1,5 timme. 10 matcher. 

Det kostar 2250 sek per säsong (2 serier omgångar) och lag att vara med i Bromölla Padel League. Läs 

mer under SÄSONG. Vid fler än två serier under en säsong kostar det mer att delta. 

Vinnarna av serien erhåller priser. 

ÖPPEN KLASS 

Damer, Herrar och Mix spelar tillsammans i denna liga (öppen klass). 

Det finns även en separat liga enbart för damer (Bromölla Ladies League). Ange vid anmälan om ni 

vill spela i öppna serien eller damserie. Läs mer under ANMÄLAN NYTT LAG. 

ANMÄLAN NYTT LAG 

Anmälan görs till tävlingsledningen, Ligaspel@bromollapadel.se. 

Nytt lag sätts på kö till kommande säsong. Inget lag tas in under pågående säsong med undantag om 

ett lag har begärt utträde. Om flera nya lag är anmälda sätts lagen in i den ordningen som de 

anmäldes. 

Nytt lag börjar i den lägsta divisionen eller placeras efter sin nivå där det finns lediga platser pga tex 

avhopp eller långvariga skador. Denna indelning görs av tävlingsledningen. Se ERSÄTTNING AV LAG.  

Om det finns sex lag på kö kommer en helt ny division startas i samband med ny säsong. 

Anmälan ska innehålla namn, mailadress och telefonnummer till båda spelarna i laget. 

SÄSONG 

Under en säsong spelar man minst två serier. Läs mer under SERIE. 

Inför ny säsong har befintliga lag förtur och kan därmed behålla sin plats i divisionssystemet enligt 

reglerna för upp- och nedflyttning. Läs mer under UPP- OCH NEDFLYTTNING 
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SERIE 

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

matcher (omgångar) per lag.  

Två serier spelas per säsong, efter varje serie och säsong görs upp- och nedflyttningar mellan 

divisionerna. Läs mer under UPP- OCH NEDFLYTTNING. 

LAG 

Ett lag består av två spelare. Ett lag får ta in en eller två reserver till en match. Dessa reserver får inte 

spela i ett lag i samma eller högre division. Under en match får endast två spelare spela. 

SPELDAG OCH TID 

Matcherna spelas enligt en fastställd spelordning med både dag och tid. 

En match kan flyttas. Läs mer under FLYTT AV MATCH. 

Om ett lag inte kommer till matchen innebär det att man uteblivit från matchen. Läs mer under 

UTEBLIVANDE FRÅN MATCH. 

FLYTT AV MATCH 

Om ett eller båda lagen vill ändra speldag och/eller matchtid så görs detta upp mellan de båda lagen. 

Ni bokar själva ny speldag och tid genom att informera Bromölla Padel Court minst 5 dagar innan 

matchstart. 

Om ändringen görs senare än 5 dagar får man stå för bankostnaderna själva och den ordinarie 

matchtiden får disponeras hur ni vill eftersom den redan är betald. 

En flyttad match ska spelas senast samma dag som den sista omgången i en runda. 

Om lagen ej kommer överens om en ny speldag och/eller tid blir det walkover. Läs mer under 

WALKOVER. 
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WALKOVER 

Om lagen ej kommer överens om en ny speldag och/eller tid måste laget som ville flytta matchen 

lämna walkover och därmed förlust med 0-6, 0-6. 

EJ FÄRDIGSPELAD MATCH 

Om lagen ej kommer överens om en ny speldag och/eller tid för att slutföra matchen vid tex en 

match som avbryts pga skada så vinner laget som kan fullfölja matchen resten av gamen. 

Om resultatet när matchen avbryts är 4-2 till laget som kan fullfölja matchen blir slutresultatet 6-2 6-

0. 

Om resultatet när matchen avbryts är 6-1 3-0 till laget som inte kan fullfölja matchen blir 

slutresultatet 6-1 3-6 0-1. Tredje set skrivs alltid som ett supertiebreak. 

Om lagen kommer överens om att slutföra matchen vid annat tillfälle måste det vara samma spelare 

som spelar igen. 

UTEBLIVANDE FRÅN MATCH 

Lag som uteblir från match förlorar med 0-6, 0-6. Tävlingsledningen ska informeras av det vinnande 

laget. 

Läs mer under DISKVALIFIKATION. 

DISKVALIFIKATION 

Om ett lag uteblir från två eller fler matcher under en och samma runda flyttas laget automatiskt ner 

en division till nästa runda eller säsong. Detta lagets plats kommer då ersättas. Se ERSÄTTNING AV 

LAG. 

BOLLAR 

Hemmalaget (det lag som står först på aktuell match) ansvarar för att bollar finns med till matchen. 

Nya bollar rekommenderas men lagen kan innan matchen komma överens om att bättre begagnade 

bollar används. 
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MATCH 

En match spelas i bäst av tre set. Start av servande lag bestäms genom att köra ”sten, sax & påse”. 

Matchen spelas med ”Golden Point” vilket innebär, vid 40-40 spelas en avgörande boll som avgör 

vem som vinner gamet. Returnerande lag får bestämma vilken ruta som serven ska hamna i.   

Vid ställningen 6-6 i ett set ska ett tiebreak till sju spelas.  

Med 5 minuter kvar måste matchen avslutas. Ett pågående game stryks alltid, endast färdigspelade 

game räknas in i resultat. 

Om matchen avbryts i tredje set: 

• Om resultatet är 1-1 i set och 4-1 i game vinner hemmalaget matchen med 2-1 i set (resultat i 

3:e set rapporteras 4-1) 

• Om resultatet är 1-1 i set och 3-3 i game ska ett minitiebreak spelas för att avgöra vilket lag 

som vinner det tredje setet och därmed matchen (resultat i 3:e set rapporteras 4-3 eller 3-4 

beroende på vem som vinner).  Läs mer under MINITIEBREAK. 

Om matchen avbryts i andra set: 

• Om resultatet är 1-0 i set och 5-2 i game vinner hemmalaget med 2-0 i set (resultat i 2:a set 

rapporteras 5-2). 

• Om resultatet är 1-0 i set och 2-5 i game står det följaktligen 1-1 i set och ett avgörande set 

ska då spelas som ett minitiebreak (resultat i 2:a set rapporteras 2-5 & 3:e set 1-0 eller 0-1 

beroende på vem som vinner). 

• Om resultatet är 1-0 i set och 3-3 i andra set ska ett minitiebreak spelas för att avgöra vilket 

lag som vinner andra setet. Om det i och med detta blir 1-1 i set ska det då direkt spelas en 

enda avgörande boll för att avgöra ett tredje set (resultat i 2:a set rapporteras 4-3 eller 3-4 & 

ev. 3:e set 1-0 eller 0-1 beroende på vem som vinner). 

I övrigt spelas en match enligt normala padelregler. 

MINITIEBREAK 

Ett minitiebreak spelas i bäst av 5 poäng (först till 3). OBS att ett minitiebreak ej behöver vinnas med 

två bollar. Ett minitiebreak rapporteras som ett extra game i resultatet (ex. 3-3 rapporteras efter ett 

minitiebreak som 4-3 eller 3-4 beroende på vem som vinner) 
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RESULTATHANTERING 

Det vinnande laget ansvarar för att resultatet läggs in på www.ligaspel.se omedelbart efter matchen. 

Både set och game ska läggas in. 

 

TABELL 

Tabellens rangordning styrs efter: 

1. Vinster 

2. Setskillnad 

3. Setvinster 

4. Gameskillnad 

5. Gamevinster 

6. Inbördes vinster 

7. Inbördes setskillnad 

8. Inbördes setvinster 

9. Inbördes gameskillnad 

10. Inbördes gamevinster 

UPP- OCH NEDFLYTTNING 

De 2 högst placerade laget i varje division efter varje runda flyttas upp till högre division inför nästa 

runda. Dock har tävlingsledning rätt att frångå detta i samförstånd med de berörda lagen. 

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

runda. Dock har tävlingsledning rätt att frångå detta i samförstånd med de berörda lagen. 

BEGÄRAN OM UTTRÄDE 

Lag som vill dra sig ur seriespelet ska omedelbart informera tävlingsledningen. Startavgiften för 

säsongen betalas ej tillbaka. 

Läs mer under ERSÄTTNING AV LAG. 
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ERSÄTTNING AV LAG 

Om ett lag begär utträde eller blir diskvalificerat kommer det lagets plats i seriesystemet ersättas 

inför kommande runda enligt turordningen: 

1. Lag placerat tvåa i divisionen under eller nytillkommet lag som håller en högre nivå (bestäms 

av tävlingsledningen) 

2. Lag placerat trea i divisionen under 

3. Högst placerat nedflyttat lag i samma division 

4. Lag placerat fyra i divisionen under 

5. Lägst placerat nedflyttat lag i samma division 

6. Högst placerat uppflyttat lag från division två steg ner 

7. Lägst placerat uppflyttat lag från division två steg ner 

VILLKOR 

Startavgiften ska vara betalad innan säsongen startar. 

Alla som är med i BPL godkänner att vi kan komma att publicera stillbilder och rörliga bilder både 

med och utan namn på Bromölla Padels och Bromölla Padel Courts hemsida, Facebook, Youtube, 

Instagram och Twitter. 

Vi kan även komma att publicera spelscheman och resultatlistor på Bromölla Padels och Bromölla 

Padel Courts hemsida, Facebook, Youtube, Instagram och Twitter med namn. 

FORCE MAJEURE 

Om situation uppstår som ej täcks av reglerna äger tävlingsledningen rätt att fatta ett beslut. Läs mer 

under TÄVLINGSLEDNING 

TÄVLINGSLEDNING 

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

på Ligaspel@bromollapadel.se.  
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VERSIONSHISTORIK 

2018-08-27 Ver 1.0 Martin Andersson Regelverk skapat 

2018-09-22 Ver 1.1 Martin Andersson Uppdaterat Match, skapat Minitiebreak 

2019-07-28 Ver 1.2 Martin Andersson Uppdaterat Tabell 

2020-01-08 Ver 1.3 Martin Andersson Uppdaterat Tabell 

2020-02-07 Ver 1.4 Martin Andersson Infogat Ej färdigspelad match 

2021-01-03 Ver 1.5 John Elmkvist 
Wildcard borttaget, upp- och 
nedflyttning uppdaterat mm 

2021-08-23 Ver 1.6 Martin Andersson Uppdaterat Villkor 

2021-08-24 Ver 1.7 John Elmkvist 
Förtydligande av resultat rapportering 
vid Minitiebreak 

2021-09-27 Ver 1.8 John Elmkvist Golden point introducerad 

 


