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Tävlingsbestämmelser
Krav på spelare
Agera föredömligt och i enlighet med reglerna för SPL.

Medlemskap
Tävlingsledningen ställer inga krav på medlemskap i någon klubb för att delta, det är upp till varje
enskild klubb att avgöra om spelbokare behöver vara medlem.

Regionindelning
Syd
Hallands län
Skåne län
Blekinge län
Kronobergs län
Väst
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanland
Öst
Östergötlands län
Södermanlands län
Kalmar län (Gotland)
Jönköpings län
Norr
Dalarnas län
Gävleborgs län
Stockholms län
Uppsala län

Matcherna
Matcherna spelas i bäst av tre set.
Första och andra set spelas som vanligt set med tiebreak till 7 (vinna med två bollar). Varje game
spelar med ”no add”, dvs vid 40-40 spelas avgörande boll där servemottagande lag bestämmer
serveruta.
Skulle det gå till avgörande tredje set så spelas ett supertiebreak. Det är som ett vanligt tiebreak fast
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till 10 (vinna med två bollar).
Man får bolla in i högst 3 minuter. Lotten avgör vem som servar.
Vill båda lagen spela långa game är det ok, vill bara ett av lagen blir det ALLTID korta game enligt
ovan. Tänk på att boka längre tid om ni ska spela långa game (rekommenderar minst 90min).
Skulle man inte hinna spela klart sista setet vinner det laget som leder sista set (skulle det stå lika så
tar man bort sista gamet för få en vinnare).
Antal matcher
Ambitionen är att varje division/serie ska innehålla 8st lag och spela enkelmöte. Detta gör att varje
lag kommer spela 7st matcher. *Antal lag/matcher kan variera från län till län
Ersättare
Skulle en av spelarna i laget ej kunna delta har man rätt att ta in en ersättare. Ersättaren ska ha
samma nivå som spelaren den ersätter och får ej komma från högre divisioner inom SPL.
WO
Kan inte ett av lagen genomföra sin match inom tidsram som är satt vinner motståndarna på WO (60, 6-0). Lagen har rätt att flytta matcherna om båda parterna accepterar det, så länge de spelas och
rapporteras innan serien tar slut.
Är lagen oense om bokning av matchtid, vänligen kontakta tavling@svenskapadelligan.se
Poäng
Poäng delas ut enl nedan
Poäng vid 2-0 i set: 3-0
Poäng vid 2-1 i set: 2-1
Poäng vid wo: 3-0
Anläggning
Varje lag måste välja en anläggning de har för sina matcher. Hemmalagets anläggning gäller som
spelplats, om inte båda lagen kommer överens om en annan plats.
Deltagande
Alla är välkomna att delta i ligan, det kommer att finnas ligor för herrar, damer och mix-lag.
Damer har även rätt att delta i herrligan om så önskas.
Speldagar
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När ligan startar kommer man att se vilka matcher som skall spelas och inom vilken tidsram de ska
vara utförda, sker förändringar i detta skall det meddelas vid rapportering av resultat.

Bokning av bana
Det är alltid hemmalagets uppgift att boka bana.
Kostnaden för banan delas sen lika mellan lagen.
Hemmalag
Som hemmalag har ni även ansvar att padelbollar finns tillgängligt som sedan ska godkännas av
motståndarna innan matchen börjar.
Resultat
Det är det vinnande lagets uppgift att rapportera in resultatet.
Avgift
Deltagandet i SPL kostar per lag 600:-/omgång. Betalning till SPL sker i samband med anmälan.
Avanmälan
För att ha rätt till återbetalning av serieavgiften skall utträdet meddelas senast 10 dagar före
seriestart.
Utträde
Utträde under pågående serie skall meddelas till tävlingsledningen omgående. Finns det planerad
seriematch inbokad inom 3 dagar skall även det utträdande laget meddela motståndarna om detta,
görs ej detta har motståndarna rätt till ersättning för banhyra.

Diskvalifikation
Lag som ej rapporterat in resultat i alla matcher när säsongen är över blir per automatik
diskvalificerade och kommer inte avancera i seriesystemet eller kvalificera till slutspel/finalhelg.
Utöver detta avgörs diskvalifikationer av tävlingsledningen i varje enskild fråga.
Vill ni rapportera ett ärende eller har frågor angående detta, kontakta tavling@svenskapadelligan.se

