YSTAD PADEL STEGE
•

Matcherna i Stegen ska spelas utomhus på Saltsjöbadens tenniscenter eller Öja Padelpark.

•

Kostnad 350 kr/lag för deltagande i Stegen och för att få ett inlogg till backhandsmash.se där
utmaningar och resultat bokförs. Anmälan/betalning genom följande länk:
https://www.matchi.se/forms/VklxvVKeGrY5iELhUTTM

•

Man kan välja att vara med i Mixstegen (herrlag, mixlag, damlag) eller i Damstegen (damlag).

•

Man kan endast anmäla två spelare/lag men man får lov att vid behov använda sig av ”likvärdiga”
reserver. Detta måste godkännas av motståndarlaget och därför ska de meddelas innan match.

•

Anmälningstiden går ut den 9/5 och därefter kommer vi att placera alla lag i Stegen. Den 15/5
startar vi så då kan utmaningarna och klättringen börja. Alla lag i Stegen inleder med två ”fria”
utmaningar. Därefter kan man utmana max 10 lag ovanför sig i Stegen.

•

Utmanande lag gör först en utmaning på backhandsmash.se, kommer därefter överens om speltid
tillsammans med motståndarlaget och bokar bana. Kostnaden för banan delas lika mellan lagen.
Om alternativen inte funkar för båda parter så dra tillbaka utmaningen.

•

Viktigt att hitta en bra balans mellan att utmana och att bli utmanad. Därför får ni inte göra en ny
utmaning förrän tidigast 24 h efter att er senaste match blivit registrerad. Om ni i stället har blivit
utmanade är det fritt fram att utmana någon annan direkt efter registrerat resultat.

•

Utmanande lag står för bollar.

•

Nya lag som tillkommer i Stegen efter starten placeras sist men har två ”fria” utmaningar.

•

Om utmanarna vinner matchen övertar man det utmanade lagets plats på Stegen och det
utmanade laget backar en plats.

•

Vinnande lag ska rapportera in resultatet i backhandsmash.se senast 2 h efter avslutad match.

•

Matchen spelas över 3 set, tiebreak vid 6 lika i game. Banan bokas i 2 h, 1, 5 h eller 1 h vilket man
kommer överens om med motståndarlaget. Om matchtiden är 1 h startar ni varje set med 2-2 i
game.

•

Matchen kan till exempel sluta 6-2, 6-7, 3-2. Skulle det stå 1-1 i set och lika i antal game i sista set
så ha koll på tiden så att ni hinner spela ett sista game för att få fram en vinnare.

•

Förutom Stegen så finns det även en poängtabell. Därför är varje set och game av betydelse.

•

Stegen pågår mellan den 15/5-14/8.

