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1. KLUBBAR OCH FÖRENINGAR 
 
 
1.1. Krav på klubbar 

 
Medlemsklubbar skall följa Specialidrottsförbundets riktlinjer för en idrottsförening. 
Medlemsavgiften för klubbar i Svenska Padelförbundet för 2019 är 2 000 kronor. 
 
 

1.2. Regionindelning 
 
Syd 
Hallands län (Falkenberg och söderut) 
Skåne län 
Blekinge län 
Kronobergs län 
Jönköpings län 
 
Väst 
Hallands län (norr om Falkenberg) 
Västra Götalands län 
Värmlands län 
Örebro län 
 
Öst 
Kalmar Län 
Gotlands län 
Östergötlands län 
Södermanlands län 
Stockholms län 
Västmanlands län 
Uppsala län 
 
Norr 
Dalarnas län 
Gävleborgs län 
Jämtlands län 
Västernorrlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 
 
 

2. SANKTIONSBESTÄMMELSER 
 
 
2.1. Allmänna sanktionsbestämmelser 

 
För att få arrangera en sanktionerad tävling ställs vissa krav. Vid sanktionerad tävling delas 
rankingpoäng ut. Arrangerande klubb måste vara medlem i Svenska Padelförbundet. 
Tävlingarna spelas efter de regler och spelformer som benämns i detta dokument. Manual 
för tävlingsorganisationen finns att ladda ner på www.svenskpadel.se under: ”Tävling” och 
”Skapa turnering eller tävling”- ”Lathund för sanktionerad tävling”. Om ingen specifik regel 

http://www.svenskpadel.se/
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finns för ett visst fall gäller det Internationella Förbundets (FIP) regler och spelformer. De 
finns att ladda ner på: www.padelfip.com.  
 
Varje klubb äger rätt att varje år arrangera 3 vanliga sanktionerade tävlingar. SPT-tävlingar 
och SM-tävlingar ligger utanför dessa 3 tävlingar. Dessutom kan en klubb organisera 3 
tävlingar med +45-klasser. De kan organiseras i samband med, eller fristående från de 
vanliga sanktionerade klasserna. Detta betyder att en klubb hypotetiskt skulle kunna 
organisera 8 tävlingar från januari till december (3 vanliga sanktionerade tävlingar, 3 
tävlingar med +45-klasser, 1 SPT-tävling, samt 1 SM-tävling). Dessutom kan en klubb 
arrangera ett fritt antal osanktionerade tävlingar med klassificeringen kategori-C. Läs mer om 
kategori-C under ”2.6. Kategori-C-tävlingar”. 
 
Svenska Padelförbundet jobbar på att ta fram en matchövervakar-utbildning, samt en 
tävlingsledarutbildning. När denna utbildning är klar och lanserad skall varje tävling ha en 
matchövervakare som fungerar som domare och matchhjälp.  

 
 

2.2. Sanktionerade tävlingsklasser 
 
Vanliga sanktionerade klasser: 
- Herrar A 
- Damer A 
- Herrar B 
- Damer B 
 
+45-klasser 
- Herrar +45 (fristående ranking) 
- Damer +45 (fristående ranking) 
 
Swedish Padel Tour 
- SPT Masters Final – Herrar A, Damer A, Herrar +45, Damer +45 och Juniorklasser 

(endast SPT-racepoäng i juniorklasserna) 
- SPT Master-klass – Herrar A, Damer A, Juniorklasser (endast SPT-racepoäng i 

juniorklasserna) 
- SPT Open-klass – Herrar A, Damer A, Herrar +45, Damer +45 
- SPT Challenger-klass – Herr- och Damklass – EJ 2019 
 
Svenska Mästerskapen (SM) 
- Herrar 
- Damer 
- Herrar +45 
- Damer +45 

 
Svenska Klubbmästerskapen 
- Herrar 
- Damer 

 
Läs mer om de olika tävlingsklasserna under ”4.3. Klassindelning – Vem får spela vilken 
klass?”, ”4.4. Speciella regler för tävlingsklasser”, samt om deras rankingpoäng under ”5. 
Bestämmelser om rankingpoäng”. 

 
 

http://www.padelfip.com/
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2.3. Sanktionsansökan 

 
Ansökan om sanktion måste inkomma till förbundet minst 5 veckor innan speldatum. Maila 
alltid ansökan till: tavling@svenskpadel.se. Offentlig inbjudan till spelare ska ligga ute senast 
4 veckor före turneringsstart på klubbens hemsida och/eller sociala medier. I inbjudan ska 
också framgå när turneringen startar och när lottningen presenteras. Tävlingar som 
sanktioneras läggs också upp i Svenska Padelförbundets tävlingskalender på: 
www.svenskpadel.se under ”Tävling”. 
 
Tävling kommer ej att få sanktionsansökan godkänd om den ligger på samma datum som en 
annan vanlig sanktionerad tävling med A- och/eller B-klass i samma region (dock kan man 
sanktionera en +45-klass när det finns en vanlig sanktionerad klass i samma region, samt 
vice versa). Sanktionsansökan kommer heller ej godkännas om datumen krockar med en 
WPT-, SM- eller SPT-tävling, och regions- eller landslagsträffar någonstans i Sverige (gäller 
A-klasser). Sanktionsansökan kan godkännas om datumet krockar med andra Svenska 
Padelförbundet-event, så som utbildningshelger, så länge det eventet hålls i annan region. 
 
 

2.4. Krav på arrangör vid organisation av sanktionerad tävling 
 
Arrangerande klubb skall betala sanktionsavgift till Svenska Padelförbundet (för vanliga 
sanktionerade tävlingar och +45-klasser är sanktionsavgiften 1 500 kr/tävling för år 2019). 
Klubb som arrangerar tävling skall se till att alla deltagare har en aktiv tävlingslicens. 
Dessutom skall tävlingsmallen fyllas i och skickas in till förbundet senast 24 timmar efter att 
tävlingen avslutats.  
 
 

2.5. Varningar för ej uppfyllda sanktionskrav 
 
Vi har idag ett varningssystem för organiserande klubbar. Om en arrangörsklubb inte 
uppfyller de krav som svenska padelförbundet ställer kan arrangörsklubben få en varning. En 
andra varning samma år gör att man inte får organisera sin tredje tävling det året, och 
riskerar att minska sina chanser att få organisera SM och SPT det följande året.  
 
 

2.6. Kategori-C-tävlingar 
 
En nyhet för 2019 är kategori-C-tävlingar. Detta är lokala osanktionerade tävlingar 
arrangerade av föreningar anslutna till Svenska Padelförbundet. När tävlingen är avslutad 
kan föreningen skicka in ifylld kategori-C-mall, som finns att ladda ner på 
www.svenskpadel.se under: ”Tävling” och ”Skapa turnering eller tävling”. Rankingpoäng kan 
då tilldelas 1:orna (3 poäng), 2:orna (2 poäng) och 3:orna (1 poäng). Spelarna som tilldelas 
poäng skall i så fall ha införskaffat spelarlicens innan kategori-C-mallen skickas in. Om 
någon spelare eller något par väljer att inte införskaffa tävlingslicens för att tillgodoräkna sig 
poängen, skall de uteslutas från mallen. Observera att dessa tävlingar inte är sanktionerade 
av Svenska Padelförbundet, och därför krävs ingen spelarlicens när tävlingen spelas. 
Föreningar anslutna till Svenska Padelförbundet får skicka in obegränsat antal kategori-C-
mallar. De skall skickas in ifylld mall senast den 1:a varje månad för att komma med på 
rankinguppdateringen. Spelare får högst tillgodoräkna sig 10 poäng från kategori-C-tävlingar. 
Poängen försvinner 1 år efter inskickad mall. Inga kategori-C-poäng kommer tilldelas vid 
efteranmälningar av tävlingslicens. 

mailto:tavling@svenskpadel.se
http://www.svenskpadel.se/
http://www.svenskpadel.se/
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Följande regler gäller för kategori-C-tävlingar. 
 

• Partävlingar – inte Americano eller annan individuell tävling. Heller inte lagtävlingar som 
klubbmatcher eller stadsmatcher. 

• Tävlingar med handikappssystem är inte godkända under kategori-C. 

• Matchformen är fri - Matcher på tid, ofullständiga matcher (matcher med supertiebreak, 
super-set etc.) är godkända. 

• Inga herrar i damklassen. Mixedklasser och damer i herrklasser är tillåtet, men går då 
under herrarnas ranking. 

• Seriespel är godkänt, och kan gälla samtliga, eller enstaka divisioner. 

• Aktiv tävlingslicens skall innehas av alla spelare som finns med i kategori-C-mallen vid 
inskickning. 

• Kategori-C-mallen skall skickas in genom den officiella klubbmailen, som bevis att det är 
föreningen som har hållit i tävlingen. 

 
 
3. SPELARLICENS 

 
 
3.1. Allmänna licensbestämmelser 

 
Spelare som deltar i sanktionerad tävlingsklass ska vara medlemmar i en till Svenska 
Padelförbundet ansluten förening. Dessutom skall spelare ha tävlingslicens. Tävlingslicens 
ska vara löst före anmälningstiden till tävlingen man avser delta i gått ut. Om du inte har löst 
licens innan anmälningstiden går ut, skall arrangören inte ta med dig eller din partner i 
lottningen. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring från Folksam, samt möjlighet att få 
rankingpoäng. När man löser sin licens för första gången erhåller man 50 poäng att ha med 
sig in till tävlingarna. 
 
Tävlingslicens gäller per kalenderår och för att få tillgodoräkna sig rankingpoäng måste den 
klubb du representerar vara medlem i Svenska Padelförbundet. Man kan inte bara uppge 
hallen man brukar spela i. 

 
Licenskostnaden för år 2019 är 400 kr. Licens som löses i oktober eller senare under 2019 
gäller även 2020 om man betalar 500 kronor. 
 
För mer information och för att skaffa din tävlingslicens, se www.svenskpadel.se under 
”Tävling” och ”Tävlingslicens”. 
 
När man införskaffar tävlingslicens första gången tilldelas man ett femsiffrigt kundnummer. 
När Svenska Padelförbundet har bekräftat att klubben som spelaren skrivit sig på i sin 
licensbetalning, är medlem i förbundet tilldelas ett fyrsiffrigt licensnummer. Loggar man in på 
sin matchisida några dagar efter att man skaffat licens skall licensnumret synas på 
startsidan.  
 
 

3.2. Representationsbestämmelser 
 
Du kan endast byta den klubb du representerar en gång per kalenderår. För att byta klubb, 
skicka ett email till tavling@svenskpadel.se med namn, licensnummer och ny klubb. Dispens 

http://www.svenskpadel.se/
mailto:tavling@svenskpadel.se
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för ett andra klubbyte kan ges vid flytt och folkbokföring på ny ort. Föreningsbyte inför lag-SM 
2019 skall ske senast den 31 mars 2019.  
 

4. TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
 
 
4.1. Allmänna tävlingsbestämmelser 

 
Anmälningsavgiften i sanktionerade tävlingar får ej överstiga 700 kr/par/klass. Alla lag ska få 
minst två matcher. Dock räknas WO som en spelad match. 
 
 

4.2. Anmälan till tävling 
 
Anmälan till tävling görs på det sätt som nämns i tävlingsaffischen. Par anmäler sig inte till A- 
eller B-klass i sanktionerade tävlingar, utan klassindelning bestäms efter rankingen. 
Klassindelningen görs av tävlingsledningen. Vad som avgör vilken klass man hamnar i kan 
du läsa mer om under ”4.3. Klassindelning – Vem får spela vilken klass?”. I anmälan skall 
det tydligt stå ditt och din partners licensnummer, samt annan information som kan krävas 
enligt tävlingsaffisch. 
 
Damer som också/istället vill spela herrklass skall nämna detta i sin anmälan. 
 
Det är upp till tävlingsledningen att bestämma om spelare får ställa upp i mer än en klass. 
Dock får man inte ställa upp i två klasser med samma ranking (t.ex. Damer A och Damer B). 
 
Man kan även anmäla sig till en tävling utan partner. Arrangerande klubb kan då välja att 
sätta ihop dig med en annan spelare som söker partner. Dock är det inget krav att 
arrangerande klubb måste göra så. 
 
 

4.3. Klassindelning – Vem får spela vilken klass? 
 
Klassindelning sker alltid efter den aktuella svenska rankingen (den ranking som är officiell 
det datum då anmälningstiden för en tävling stänger). Platserna i de olika klasserna tillsätts 
med ”Direktplatser” och ”Wild Card-platser” (WC). Direktplatser utgör minst 75% av platserna 
i en klass. Direktplatserna går på parets sammanlagda rankingpoäng, där det par med högst 
sammanlagd poäng får den första direktplatsen osv. WC-platser tilldelas utan att 
rankingpoängen tas i beaktning. Läs mer om WC under ”6.5. Wild Cards”. 
 
Får man inte plats i varken A-klassen eller i B-klassen hamnar man på en reservlista, som 
rangordnas utifrån parets sammanlagda rankingpoäng. Det lag som har högst sammanlagd 
rankingpoäng utan att platsa i B-klassen är 1:a reserv osv.  
 
Om två eller fler lag har samma sammanlagda poäng går det lag med den högsta 
individuella poängen först. Är även denna poäng samma lottas ordningen på paren. 
 
Undantaget är SPT Masters, som går uteslutande på SPT-Racepoängen. Inga Wild Cards 
ges till denna tävling. Minst två SPT-tävlingar skall ha spelats under året för att kunna 
kvalificera sig till SPT Masters (en tävling för +45-klasser och juniorklasser). 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

Svenska Padelförbundet 
www.svenskpadel.se  |  info@svenskpadel.se 

Sida 8 (25)  

4.4. Speciella regler för tävlingsklasser 
 
 
SM 
 

• Alla spelare som är svenska medborgare med en aktiv tävlingslicens. 

• Damer får inte ställa upp i herrklasser. 

• Fulla 3 set i alla matcher framåt i spelträdet. 
 
 

Klubblags-SM 
 

• Alla spelare som är svenska medborgare med en aktiv tävlingslicens och är medlem i 
den klubb de representerar. 

• Damer får ställa upp i herrklassen om de inte är med i damklassen (undantag om 
klasserna spelas olika helger). 

• Fulla 3 set i alla matcher (placeringsmatcher som inte har med medaljerna att göra kan 
spelas med supertiebreak istället för ett avgörande set, alternativt som super-set till 9 
games med tiebreak vid 8-8). 

• Varje klubb måste vara medlem i Svenska Padelförbundet. 

• Varje klubb får anmäla fritt antal lag per klass. 

• Lag 1 ska ha en totalpoäng som är högre än Lag 2 osv. vilket betyder att man inte kan 
spela alla sina högst rankade spelare i lag 2 eller 3 om lag 1 är direktkvalificerat till 
finalerna. 

• Alla spelare behöver inte infinna sig vid lagets första match, utan kan ansluta senare 
under tävlingen, så länge det minsta antalet spelare uppfylls vid matchstart. De spelare 
som ansluter sent skall vara med i originaltruppen. 

• Enhetlig klädsel skall till så stor utsträckning som möjligt bäras av klubblagen. 
 
Direktkvalificering och kval 
 

• De 3 klubblag som kommer 1:a, 2:a och 3:a i slutspelet är direktkvalificerade till nästa 
års slutspel, och kvalar inte nästa år. 

• Vinnarklubben i varje region-kval går vidare till slutspel. 

• I den region med flest antal kvalande lag i en specifik klass (Damer eller Herrar) går 
även tvåan vidare. Vid lika antal klubblag i två eller flera regioner tillämpas lottning för att 
få det sista kvalificerade laget. 
 
Matchupplägg: 
 

• Herrarna spelar bäst av 3 matcher, med olika spelare i varje match. Matcherna spelas på 
en bana efter varandra. Om matchen är avgjord vid 2–0 spelas även den tredje matchen. 
Är matchen helt betydelselös kan ett reservlag tas in. Semifinal och final spelas även de i 
bäst av 3 fulla set. Placeringsmatcher som inte har med medaljerna att göra kan spelas 
med supertiebreak istället för ett avgörande set, alternativt som super-set till 9 games 
med tiebreak vid 8-8. 
 

• Damerna spelar 2 matcher, med olika spelare i varje match. Matcherna spelas på en 
bana efter varandra. Skulle det efter dessa två matcher stå 1–1 spelas en direkt 
avgörande match. Till den avgörande matchen kan man sätta ihop valfritt lag, så länge 
det inte är identiskt med något av lagen från de första två matcherna. Alla 
gruppspelsmatcher spelas i bäst av 3 fulla set. Semifinal och final spelas även de i bäst 
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av 3 fulla set. Placeringsmatcher som inte har med medaljerna att göra kan spelas med 
supertiebreak istället för ett avgörande set, alternativt som super-set till 9 games med 
tiebreak vid 8-8. 

 

• Om två lag hamnar på samma antal vunna matcher i gruppspelet går man på inbördes 
möten. Om fler lag hamnar på samma poäng blir det matchräkning, sedan seträkning, 
samt gameräkning mellan de aktuella lagen för att ranka dem. Resultaten mot andra lag 
utesluts. 
 
Seedning och placering av lag 
 

• Lag seedas efter klubbens 9 högst rankade svenska spelare (7 högst rankade på 
damsidan) på rankingen som publicerades den 3 april, oavsett om de anmäls i 
orginaltruppen eller inte. Klubbens 2:a lag seedas efter klubbens 10–18 högst rankade 
spelare, etc. (8–14 på damsidan). 

 
Lagtrupp 
 

• Lagtruppen om 6–9 herrar eller 4–7 damer skall lämnas in av lagkaptenen 30 minuter 
före första lagmatchen. Den kan sedan inte ändras under tävlingshelgen. Lagtruppen 
kan dock ändras mellan kval och slutspel. 

• Spelare som har representerat ett lag i kvalet får inte ställa upp i ett annat lag i 
slutspelet. 
 
Laguppställning 
 

• Laguppställningen lämnas in av lagkaptenen 10 minuter innan varje lagmatch.  
 

Matchordning 
 

• Lagens bäst rankade lag möts, lag 2 möts, samt lag 3 möts. Matchordningen är olika 
från lagmatch till lagmatch för att inte samma konstellation spelar den 
avgörande/betydelselösa matchen i varje lagmatch. 
 
 

SPT Masters Final, Master-klass och Open-klass 
 

• Alla spelare med en aktiv tävlingslicens. 

• Damer är välkomna att ställa upp i herrklasser. 

• Fulla 3 set i alla A-klassmatcher. 

• Fulla 3 set i alla B-klassmatcher från åtminstone kvartsfinal och framåt. Avgörande 
supertiebreak kan användas innan dess, samt i platen. 

• Fulla 3 set i alla +45-klassmatcher från åtminstone kvartsfinal och framåt. Avgörande 
supertiebreak kan användas innan dess, samt i platen. 

• Fulla 3 set i alla junior-klassmatcher från åtminstone kvartsfinal och framåt. Avgörande 
supertiebreak kan användas innan dess, samt i platen. 
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SPT Challengers 
 

• Topp-20 på herrarnas och topp-10 på damernas sverigeranking kan inte delta i 
Challengers. 

• Utländska spelare med mer svenska rankingpoäng (intjänade eller efter omvandling av 
WPT-poäng) än nummer 20 på herrankingen och nummer 10 på damrankingen får heller 
inte ställa upp i tävlingen. 

• Förutom dem, alla spelare med en aktiv tävlingslicens. 

• Damer är välkomna att ställa upp i herrklasser. 

• Fulla 3 set i alla matcher. 
 
 

Sanktionerad A-klass 
 

• Alla spelare med en aktiv tävlingslicens. Damer är välkomna att ställa upp i herrklasser. 

• Fulla 3 set i alla matcher framåt i spelträdet. Avgörande supertiebreak kan användas i 
platen.  

 
 

Sanktionerad B-klass 
 

• Alla spelare med en aktiv tävlingslicens. 

• Samma regler som för SPT Challengers gäller då en tävling inte har en A-klass. 

• Damer är välkomna att ställa upp i herrklasser. 

• Fulla 3 set i alla matcher från åtminstone kvartsfinal och framåt. Avgörande 
supertiebreak kan användas innan dess, samt i platen. 

 
 
+45-klass 
 

• Separat ranking, uppdateras 4 gånger per år. Se Appendix X för mer information. 

• 3 nivåer: SM, SPT och vanlig. 

• 3 tävlingar/klubb/år. 

• Samma licens gäller. 

• Spelare får ställa upp i +45-klasser från om med det året man fyller 45 år. 

• Damer får ställa upp i antingen Dam+45 eller Herr+45. Vid +45-SM får damer ej spela 
herr-klassen.  

• Fulla 3 set i alla matcher från åtminstone kvartsfinal och framåt. Avgörande 
supertiebreak kan användas innan dess, samt i platen.  

 
 

4.5. Utländska spelare 
 
Utländska spelare/par är välkomna att ställa upp i alla tävlingar sanktionerade av Svenska 
Padelförbundet, med undantag för SM (par-SM) och lag-SM (2019). Spelare som ligger topp 
300 på World Padel Tour, eller topp 300 på den spanska nationella rankingen får ej delta i 
par med varandra, men får spela tillsammans med svensk spelare eller utländsk spelare ej 
topp 300 på World Padel Tour eller topp 300 på spanska nationella rankingen. Utländsk 
spelare ska vara medlem i klubb ansluten sitt hemlandets förbund som i sin tur skall vara 
anslutet till FIP, det internationella padelförbundet, alternativt en svensk klubb ansluten till 
Svenska Padelförbundet. 
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Läs mer om svenska rankingpoäng för utländska spelare under ”5.6. Svenska rankingpoäng 
för utländska spelare”. 

 
 

4.6. Lottningsstorlekar 
 
En tävlingsklass i en sanktionerad tävling skall innehålla minst 8 par (dispens kan dock att 
ges till tävlingar med ned till 4 anmälda lag), och max 64 par (undantaget SM). Arrangerande 
klubb sätter upp maxantal för tävlingen när den utlyses. 
 
SPT-tävlingar skall hållas med de klasstorlekar som kommuniceras av Svenska 
Padelförbundet. 
 
 

4.7. Speltider 
 
I sanktionerade tävlingar skall tävlingarna starta tidigast på fredagen klockan 17:00, och 
avslutas på söndagen klockan 20:00. Om andra tider ämnas att tillämpas skall detta 
publiceras i samband med publiceringen av tävlingsaffischen. 

 
 

4.8. Tidsbestämmelser 
 
Tävlingsledningen har rätten att döma W.O. om ett par inte infinner sig på banan inom 10 
minuter efter att matchen har annonserats. Detta gäller inte om matchen annonseras innan 
utsatt tid, utan då gäller 10 minuter från utsatt tid.  
 
Inbollningstid för alla sanktionerade matcher är 5 minuter. Vid uppehåll av spel (vid t.ex. 
regn) skall spelarna få följande inbollningstid: 
 

• Vid avbrott på <5 minuter – ingen inbollning. 

• Vid avbrott på 5–20 minuter – 3 minuters inbollning. 

• Vid avbrott på >20 minuter – 5 minuters inbollning. 
 
Då tiden inte hålls kan tävlingsledningen utdela tidsvarning. Observera att tidsvarningar är 
separata från varningar för osportsligt beteende.  
 
Följande tidsbestämmelser gäller för tävlingar som är sanktionerade av Svenska 
Padelförbundet. 
 

• Tid mellan poäng: 
o Servaren har 20 sekunder från slutet av en poäng tills serven slås till i nästa poäng. 
o Mottagaren ska följa servarens ”rimliga” takt mellan poängen (mottagaren har inte rätt 

till 20 sekunder).  
 

• Tid vid sidbyte (utom efter 1:a game i varje set, vid sidbyte under ett tiebreakgame eller vid 
set break): 

o Båda spelarna har 90 sekunder från slutet av sista poängen i gamet före sidbytet tills 
serven slås till i första poängen i gamet efter sidbytet. 
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• Tid vid set break 
o Båda spelarna har 120 sekunder från slutet av sista poängen i setet tills serven slås 

till i första poängen i nästa set. 
 

• En spelare som överskrider tidsbestämmelserna ovan kan av domare eller 
tävlingsledare/matchövervakare tilldelas ett ”Tidsstraff”: 

o Vid första förseelsen:  Varning 
o Vid andra och följande förseelser:  Poängförlust 

 

• Tidsstraff används inte för en spelare som: 
o ådömts ett tidsstraff och efter ytterligare 20 sekunder inte är klar till spel. 
o ådömts ett straff för Osportsligt uppträdande enligt Poängstraffsystemet och efter 

ytterligare 20 sekunder inte är klar till spel. 
o efter 30 sekunder efter avslutad medicinsk behandling inte är klar till spel. 
o efter att blivit beordrad att spela efter 20 sekunder inte är klar till spel. 
o efter att spelaren fått tillstånd att lämna banan ”på egen tid” och inte är spelklar inom 

denna tidsperiod.  
 
I samtliga dessa fall bestraffas spelaren för ”Fördröjning av spelet” enligt 
Poängstraffsystemet (se nedan).  
 

• En spelare bestraffas enligt Poängstraffsystemet för fördröjning av spelet efter: 
o att ha ådömts ett tidsstraff (enl. ovan) och inte är klar till spel inom 20 sekunder. 
o att ha ådömts ett straff för Osportsligt uppträdande enligt Poängstraffsystemet 

och inte är klar till spel inom 20 sekunder. 
o ett skadeavbrott eller annan behandling och inte är klar till spel inom 30 

sekunder. 
o att ha blivit beordrad att spela och inte är klar till spel inom 20 sekunder.  
o att ha haft tillstånd att lämna banan ”på egen tid” och inte är spelklar inom denna 

tid. 
 
 

4.9. Osportsligt uppträdande 
 
Vid tävlingar sanktionerade av Svenska Padelförbundet skall spelare bete sig sportligt både 
på och utanför banan. Om en spelare uppträder osportsligt under en match har 
tävlingsledare/matchövervakare rätt att bestraffa spelare enligt poängsstraffskalan.  
 

• En spelare bestraffas enligt poängstraffsystemet för osportsligt uppträdande om 
han/hon: 

o våldsamt eller i vredesmod kastar eller sparkar racketen eller slår med denna 
mot väggar, nät, domarstol eller annan utrustning. 

o våldsamt eller i vredesmod slår, kastar eller sparkar bollar. 
o högljutt använder svordomar eller grova ord.  
o uppträder oanständigt genom yttrande eller gester. 
o förolämpar eller brukar våld mot eller framför hot om våld mot funktionär, 

motståndare, medspelare eller åskådare, oavsett om det sker med ord eller 
tecken. 

o vägrar att följa domarens anvisningar.  
o uppträder osportsligt i övrigt, t ex genom att håna eller psyka motståndaren med 

ord eller gester, förstöra utrustning, snyta sig eller spotta på banan, eller hetsa 
åskådare mot motståndaren eller funktionär. 
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Poängstraffskalan 
 
Straff enligt poängstraffsystemet utdöms av huvuddomare eller 
tävlingsledare/matchövervakare. Tävlingsledare/matchövervakare kan kallas till banan av 
spelare eller åskådare om ingen domare finns vid banan. Dock kan 
Tävlingsledare/matchövervakare inte utdela straff för förseelse som han själv inte har 
bevittnat. Om domare eller matchövervakare anser att matchstraff ska utdömas måste 
tävlingsledaren tillkallas för att bekräfta eller undanröja beslutet. Tävlingsledarens beslut kan 
inte överklagas.  
 
I samtliga fall då en spelare/par bestraffas för Osportsligt uppträdande innebär det:  
 

• Vid första förseelsen:  Varning 
 

• Vid andra förseelsen:  Poängförlust (Poängstraff) 
 

• Vid fjärde förseelsen:  Matchstraff  
 

• Grov förseelse: Om en mycket grov förseelse sker, fysisk eller verbal, kan 
domaren/matchövervakaren redan vid första förseelsen, diskvalificera spelare/par. De får då 
inte slutföra matchen och diskvalificeras även från annan klass under samma tävling.  
 
En coach som uppträder olämpligt kan vid första förseelsen varnas och vid andra förseelsen 
diskvalificeras. Coachen måste då lämna spelområdet. 

 
Varningar ska alltid rapporteras till Svenska Padelförbundet i tävlingsmallen. varningar 
ackumuleras under kalenderår. 
 
Efter 4 varningar under kalenderår går ärende till Svenska Padelförbundets Tävlingsvertikal 
och lämpligt straff utdöms. Lämpligt straff kan vara avstängning. Längden på avstängningen 
kan variera beroende på hur allvarliga respektive förseelse har varit. 
 
 

5. BESTÄMMELSER FÖR RANKINGPOÄNG 
 
 
5.1. Allmänna bestämmelser för rankingpoäng 

 
Svenska Padelförbundets ranking bygger på resultat från alla sanktionerade tävlingar. 
Rankingpoängen räknas ut på lite olika sätt beroende på vilka tävlingsklasser det är. 
 
Spelare får tillgodoräkna sig resultat från max sina 12 poängmässigt bästa tävlingsresultatet 
per år. Resultat nummer 13 och nedåt ligger med i rankingen, men räknas inte i spelarens 
totalpoäng. 
 
Varje rankingperiod avslutas klockan 00:00 på natten till den första i varje månad. Rankingen 
uppdateras en gång per månad, och publiceras på www.svenskpadel.se senast den 3:e 
varje månad. 
 
Det som avgör vilken rankingperiod en tävling tillhör är dess sista anmälningsdatum. En 
tävling som går av stapeln i mars, men vars sista anmälningsdatum är den 24:e februari 

http://www.svenskpadel.se/
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använder sig av februari-rankingen (publicerad den 3:e februari) för anmälning, seedning och 
tävlingspoäng. 
 
Poäng intjänade under föregående månad förra året försvinner när den nya rankingen 
publiceras, dvs. poäng intjänade i januari 2017 försvinner när rankingen publiceras den 3:e 
februari 2018. 
 
Den aktuella rankingen gäller alla tävlingar vars anmälningstid går ut innan den 3:e nästa 
månad. 
 
Alla spelare får 50 ingångspoäng den första gången de löser spelarlicens. 

 
 

5.2. Rankingpoäng från SM- och SPT-tävlingar 
 
Rankingpoängen från SM- och SPT-tävlingar är fasta. Se Appendix IV - Appendix VIII för 
mer information. 
 
 

5.3. Rankingpoäng i lag-SM 
 
Rankingpoäng i lag-SM är fasta, och delas ut för varje vunnen match i tävlingen, oavsett 
vilken omgång det gäller. Se Appendix XIII för mer information. ”Minsta poängen” är den 
minsta poäng som alla spelare som spelat minst en match är garanterade, oavsett om man 
inte vunnit någon match. Damer som spelar i konstellation 1 eller 2, samt i avgörande 
matchen kan endast få poäng för en av matcherna i lagmatchen. Om spelaren vinner två 
matcher i lagmatchen tilldelas den högsta av de två poängen. 
 
 

5.4. Rankingpoäng från andra sanktionerade tävlingar 
 
För vanliga sanktionerade klasser (A- och B-klasser) räknas den totala tävlingspoängen ut 
enligt följande formel: 
 

• Snittpoäng av deltagare * Tävlingsmultiplikator * Deltagarmultiplikator 
 
Tävlingspoängen delas sedan ut enligt en specifik fördelning, se Appendix IX. 
 
Dessutom måste vinnarpoängen hamna inom de specifika poängintervallen för den aktuella 
tävlingsklassen. Se Appendix II för mer information. För mer information om 
Deltagarmultiplikatorn se Appendix I, och för Tävlingsmultiplikatorn se Appendix III. 
 
Deltagarpoäng tilldelas alla par som inte har vunnit en match i tävlingen. WO räknas som 
vunnen match, men deltagarpoäng tilldelas inte ett lag som inte kommer till start i en tävling. 
 
Vid gruppspel tilldelas poäng för den omgång ett par skulle ha gått till om fler lag gick vidare. 
Exempel: 2 grupper med 4 par, där 2 par från varje grupp går vidare till semifinal. 
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5.5. Ranking för +45-klasser 
 
En separat ranking finns för Herr +45 och Dam +45. Denna ranking uppdateras 4 gånger per 
år. Datumen för uppdatering av +45-rankingen är 3:e januari, 3:e april, 3:e juli, samt 3:e 
oktober. För +45-klasser tilldelas fasta rankingpoäng för +45-rankingen, plus den 
rankingpoäng man har från vanliga rankingen. Se Appendix X för mer information. 
 
 

5.6. SPT-Racepoäng 
 
SPT-Race poäng är separata från rankingpoängen. Dessa racepoäng gäller endast vid 
klassindelning och seedning av SPT Masters Final i slutet av året, och nollställs sedan till 
nästa års SPT. Minst två SPT-tävlingar skall spelas för att kunna kvalificera sig till SPT 
Masters. Se Appendix XII för mer info om SPT Race-poäng. 
Separat SPT-Race för +45-klasser och juniorklasser. I dessa klasser måste man ha spelat 
minst en SPT-tävling i klassen för att kunna kvalificera sig till SPT Masters. 

 
 

5.7. Svenska rankingpoäng för utländska spelare 
 

Utländska spelare får ställa upp i alla sanktionerade tävlingar utom SM och lag-SM (2019). 
De utländska spelare som har World Padel Tour-ranking kan få sina WPT-poäng omvandlade 
till svenska rankingpoäng innan tävling. Ingångspoäng för internationella WPT-spelare, se 
Appendix XI. Observera att omvandling av WPT-poäng ej gäller för svenska spelare. 
 
 

5.8. Ingångspoäng och ”Frysning” av poäng vid långvarig skada 
 
För tillfället finns det ingen möjlighet att få någon extra ingångspoäng än de 50 som alla 
spelare som löser licens får. Det finns heller ingen möjlighet att ”frysa” sin ranking eller sina 
rankingpoäng vid långvarig skada. Istället rekommenderar vi att ansöka om WC vid anmälan 
till sanktionerade tävlingar, och motivera sin ansökning med tidigare tävlingsresultat. 

 
 

Grupp 1 Vunna matcher Setskillnad Tävlingspoäng

Par 1 3 +6 Semifinalpoäng eller bättre

Par 2 2 +2 Semifinalpoäng eller bättre

Par 3 1 -2 Kvartsfinalpoäng

Par 4 0 -6 Deltagarpoäng

Grupp 2 Vunna matcher Setskillnad

Par 5 3 +6 Semifinalpoäng eller bättre

Par 6 1 -1 Semifinalpoäng eller bättre

Par 7 1 -2 Kvartsfinalpoäng

Par 8 1 -3 Åttondelsfinalpoäng
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6. LOTTNING 
 
 

6.1. Lottningsformer 
 
Lottningsformer som är godkända är utslagstävlingar (träd) eller poolspel.  
 
Utslagstävling får endast hållas i klasser med 8 eller fler anmälda par. Gruppspel får 
användas i tävlingar med 4–16 (undantag SPT). 
 
Vid tillämpning av utslagstävlingar ska arrangerande klubb arrangera vidare spel, s.k. plate, 
för de lag som förlorar sin första match så att alla lag är garanterade minst två matcher. 
Förlorarsidan ger även den rankingpoäng dock aldrig fler än vad som delas ut för vunnen 
första omgång. 
 
 

6.2. Lottning 
 
Lottning skall göras av tävlingsledning. Finns möjlighet att på något sätt streama lottningen 
live rekommenderas det. 
 
 

6.3. Seedning 
 
Max halva startfältet får seedas. Förbundet rekommenderar att 25% av paren seedas, i 
jämna antal (2, 4, 8, eller 16 seedade par). Den aktuella rankingen vid anmälans sista datum 
ligger till grund för seedningen. Om två eller fler lag har samma sammanlagda poäng går det 
lag med den högsta individuella poängen först. Är även denna poäng samma lottas 
ordningen på paren. 
 
Spelträd 

• Lag rankade 1 och 2 ställs på vars en halva (lag 1 på övre). Lag 3 & 4 lottas in på övre 
eller nedre halvans semifinallottning. Om lag 5–8 också är seedade lottas de in på 
kvartsfinallottning. Om lag 9–16 också är seedade lottas de in på åttondelsfinallottning. 
Resterande lag lottas in fritt. 

 
Pool-lottning 

• Vid 2 grupper: Lag rankade 1 och 2 ställs i vars en grupp. Därefter lottas lagen i 
parordning, det vill säga lag 3 och 4 lottas in i vars en grupp. Sedan lottas ossedade lag 
fritt (undantag SPT Masters, där lag 5–6 lottas, sedan lag 7–8). 

• Vid 4 grupper: Lag rankade 1 till 4 ställs i vars en grupp. Om lag 5–8 också är seedade 
lottas de in fritt i ovan nämnda grupper. Sedan lottas resterande lag in fritt. 

• Annat antal grupper: Vid ett annat antal grupper seedas bara ett lag per grupp. 
Resterande lottas in fritt. 
 
 

6.4. Omlottning 
 
Omlottning av tävling skall endast ske om ett uppenbart fel har gjorts. Exempel på giltiga fel 
som kräver omlottning är: seedning och klassindelning har blivit fel, ett eller fler anmälda lag 
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har ej tagits med i lottning trots att de har anmält sig i tid och platsar i tävlingen med sina 
poäng. 
 
 

6.5. Wild Cards 
 
Antalet WC som en arrangör kan använda är högst 25% av samtliga platser i en klass. 
Exempel: 32 platser=8 wc, 24=6 wc, 20=5, 16=4, 12=3, 8=2 etc. Detta gäller såväl damklass 
som herrklass i samtliga sanktionerade klasser samt för SPT.  Arrangör som från ett lag 
emottager en förfrågning om WC kan välja att omedelbart bevilja/avslå laget denna 
förfrågning, men kan också välja att respondera på den efter att anmälningstiden gått ut. 
 
Wild Card lagen ska också märkas ut i lottningen. I sanktionerade turneringar gäller 
licensreglerna även för wild card spelare. 
 
50% av WC i A-klasserna till SM- och SPT-tävlingar går över till Svenska Padelförbundets 
förfogande. Ansökan om padelförbundets WC skall skickas till Svenska Padelförbundet på 
tavling@svenskpadel.se minst 1 vecka innan anmälningstiden går ut. Padelförbundets WC 
skall sedan väljas ut av Svenska Padelförbundets tävlingsansvarig, tillsammans med 
assisterande förbundskaptenen efter följande kriterier: 
 
1. Unga/lovande spelare 
2. Spelare som har gjort bra resultat tidigare. 
3. Utländska spelare som ”hör hemma” i aktuell klass. 
4. På SPT Challenger-nivå kan förbundets WC även tilldelas spelare som rekommenderas 

av förbundets Regionstränare. 
 
Spelare kan ansöka om WC både genom den arrangerande klubben, och genom Svenska 
Padelförbundet.  
 
Om ett av förbundets WC tar sig in i A-klassen utan behov av ett WC går det istället till nästa 
par på listan. Har padelförbundet inga fler par på listan så övergår resterande WC till 
arrangörsklubbens förfogande. 
 
Alla WC behöver inte användas. 
 
 

6.6. Byte av partner 
 
Efter lottningen är gjord kan man ersätta en skadad/sjuk partner.  
 
Om en spelare som tidigare inte var med i klassen tas in gäller följande: 
- Det nybildade paret får inte ha en sammanlagd poäng som skulle ha påverkat 

seedningen i tävlingen. 
- Det nybildade paret får inte ha en sammanlagd poäng som skulle påverka vilka par som 

skulle ha kommit in i klassen. 
 

Undantag: Om spelare kan uppvisa läkarintyg på sjuk/skadad partner kan spelare ta in ny 
partner med lika eller färre poäng, som ändrar seedning eller vilka som tar sig in i 
tävlingsklassen. Detta skall då ske senast 48 timmar innan tävlingsklassens första match, 
och förändringar i seedning och lottning görs som nedan på ”6.7. Vakanser/återbud”.  
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Om två par splittras i samma klass på grund av skada/sjukdom kan de kvarvarande 2 
spelarna bilda ett par, så länge det inte påverkar seedningen uppåt. De måste då ta det 
högst rankade parets plats. Ändrar lagets seedning nedåt så följs reglerna på ”6.7. 
Vakanser/återbud”. Även här gäller 48-timmarsregeln. 
 
 

6.7. Vakanser/återbud 
 
B-klass 

• Vid vakans/återbud i B-klassen (oseedat lag) tas ett lag från reservlistan, alternativt 
Lucky Loser om kval har hållits. Inga andra ändringar görs. 

• Vid vakans/återbud i B-klassen (seedat lag) plockas det högst rankade oseedade paret 
in som seedat lag (5:e laget vid 4 seedade, 9:e laget vid 8 seedade osv.) sedan plockas 
ett lag från reservlistan, alternativt Lucky Loser om kval har hållits, och ersätter det lag 
som nu blir seedat. 

• Om det lag som lämnar återbud är 1:a eller 2:a seedat flyttas det semifinalseedade laget 
på andra sidan (3:e eller 4:e seedade) till den vakanta platsen. Sedan följs stegen ovan. 
Högst kan det alltså bli 2 flyttade lag och ett nytt lag. 

 
 
A-klass 

• Vid vakans/återbud i A-klassen (oseedat lag) plockas det 1:a seedade laget upp från B-
klassen. Inga andra ändringar görs i A-klassen. I B-klassen följer man sedan steg 3 
ovan. 

• Vid vakans/återbud i A-klassen (seedat lag) plockas det högst rankade oseedade paret 
in som seedat lag (5:e laget vid 4 seedade, 9:e laget vid 8 seedade osv.) sedan plockas 
det 1:a seedade laget upp från B-klassen och ersätter det lag som nu blir seedat.  

• Om det lag som lämnar återbud är 1:a eller 2:a seedat flyttas det semifinalseedade laget 
på andra sidan (3:e eller 4:e seedade) till den vakanta platsen. Sedan följs stegen ovan. 
Högst kan det alltså bli 2 flyttade lag och ett nytt lag. 

 
Vakans/återbud som uppstår senast 48 timmar innan första matchen i tävlingen ersätts av 
par som ovan beskrivits, återbud som lämnas senare ersätts ej, och matchen blir WO.  
 
När man fyller vakans i B-klassen som inte ändrar seedning så skall byte av partner göras 
senast 1 timme innan första matchstart i klassen. 
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UTSLAG GRUPPSPEL

Antal deltagare Deltagarmultiplikator

0 EJ GILTIGT FORMAT EJ GILTIGT FORMAT

1 EJ GILTIGT FORMAT EJ GILTIGT FORMAT

2 EJ GILTIGT FORMAT EJ GILTIGT FORMAT

3 EJ GILTIGT FORMAT EJ GILTIGT FORMAT

4 EJ GILTIGT FORMAT 0,276

5 EJ GILTIGT FORMAT 0,335

6 EJ GILTIGT FORMAT 0,384

7 EJ GILTIGT FORMAT 0,448

8 0,565 0,535

9 0,644 0,604

10 0,723 0,673

11 0,802 0,742

12 0,881 0,812

13 0,951 0,876

14 1,020 0,941

15 1,089 1,005

16 1,158 1,069

17 1,198 EJ GILTIGT FORMAT

18 1,237 EJ GILTIGT FORMAT

19 1,277 EJ GILTIGT FORMAT

20 1,316 EJ GILTIGT FORMAT

21 1,387 EJ GILTIGT FORMAT

22 1,457 EJ GILTIGT FORMAT

23 1,527 EJ GILTIGT FORMAT

24 1,598 EJ GILTIGT FORMAT

25 1,655 EJ GILTIGT FORMAT

26 1,712 EJ GILTIGT FORMAT

27 1,769 EJ GILTIGT FORMAT

28 1,826 EJ GILTIGT FORMAT

29 1,882 EJ GILTIGT FORMAT

30 1,938 EJ GILTIGT FORMAT

31 1,994 EJ GILTIGT FORMAT

32 2,050 EJ GILTIGT FORMAT

33 2,105 EJ GILTIGT FORMAT

34 2,160 EJ GILTIGT FORMAT

35 2,213 EJ GILTIGT FORMAT

36 2,266 EJ GILTIGT FORMAT

37 2,319 EJ GILTIGT FORMAT

38 2,372 EJ GILTIGT FORMAT

39 2,425 EJ GILTIGT FORMAT

40 2,477 EJ GILTIGT FORMAT

41 2,530 EJ GILTIGT FORMAT

42 2,583 EJ GILTIGT FORMAT

43 2,636 EJ GILTIGT FORMAT

44 2,688 EJ GILTIGT FORMAT

45 2,741 EJ GILTIGT FORMAT

46 2,794 EJ GILTIGT FORMAT

47 2,847 EJ GILTIGT FORMAT

48 2,899 EJ GILTIGT FORMAT

49 2,952 EJ GILTIGT FORMAT

50 3,005 EJ GILTIGT FORMAT

51 3,058 EJ GILTIGT FORMAT

52 3,110 EJ GILTIGT FORMAT

53 3,163 EJ GILTIGT FORMAT

54 3,216 EJ GILTIGT FORMAT

55 3,268 EJ GILTIGT FORMAT

56 3,321 EJ GILTIGT FORMAT

57 3,374 EJ GILTIGT FORMAT

58 3,427 EJ GILTIGT FORMAT

59 3,479 EJ GILTIGT FORMAT

60 3,532 EJ GILTIGT FORMAT

61 3,585 EJ GILTIGT FORMAT

62 3,638 EJ GILTIGT FORMAT

63 3,690 EJ GILTIGT FORMAT

64 3,743 EJ GILTIGT FORMAT

HERRAR

Appendix I: Deltagarmultiplikator 
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Appendix II: Högsta/lägsta vinnarpoängen 
 

 
 
 
Appendix III: Klassmultiplikator 
 

 
 
 
Appendix IV: SM – Fasta Rankingpoäng 
 

 

Tävlingsklass Lägsta poäng Fast poäng Högsta poäng

SM -                     400                   -                     

Masters Final -                     320                   -                     

SPT Master -                     290                   -                     

SPT Open -                     240                   -                     

SPT Challenger -                     60                     -                     

Normal A-klass 35                     -                     240                   

Normal B-klass 25                     -                     50                     

2019 Högsta/lägsta vinnarpoängen

Tävlingsklass Herrar Damer

SM -                    -                    

Masters Final -                    -                    

SPT Master -                    -                    

SPT Open -                    -                    

SPT Challenger -                    -                    

Normal A-klass 1,00                  1,20                  

Normal B-klass 0,80                  1,00                  

2018 Klassmultiplikator

Herrar A (64) Damer (32)

Vinnare 400 Vinnare 400

Finalist 250 Finalist 250

Semifinalist 150 Semifinalist 150

Kvartsfinalister 90 Kvartsfinalister 90

Åttondelsfinal 60 Åttondelsfinal 60

16-delsfinal 35 Vinnare av platen 20

Vinnare av platen 20 Finalist av platen 15

Finalist av platen 16 Semi i plate 10

Semi i plate 12 Kvart i plate 6

Kvart i plate 8 Deltagarpoäng 3

Åttondel i plate 5

Deltagarpoäng 3

SM SM
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Appendix V: SPT Masters Final – Fasta Rankingpoäng 
 

 
 
Appendix VI: SPT Master – Fasta Rankingpoäng 
 

Herrar A (8) Damer A (6)

Vinnare 320 Vinnare 320

Finalist 200 Finalist 200

Semifinalist 130 Semifinalist 130

3or i gruppen 80 3or i gruppen 60

4or i gruppen 60

Damer B (16)

Herrar B (32) Vinnare 60

Vinnare 60 Finalist 40

Finalist 40 Semifinalist 25

Semifinalist 25 Kvartsfinalister 20

Kvartsfinalister 20 Vinnare av platen 12

Åttondelsfinal 16 Finalist av platen 8

Vinnare av platen 12 Semi i plate 5

Finalist av platen 8 Deltagarpoäng 3

Semi i plate 6

Kvart i plate 4

Deltagarpoäng 3

SPT Masters FinalSPT Masters Final

Herrar A Damer A

Vinnare 290 Vinnare 290

Finalist 155 Finalist 155

Semifinalist 85 Semifinalist 85

Kvartsfinalister 40 Kvartsfinal/Vinnare av platen 40

Åttondelsfinal/Vinnare av platen 20 Åttondelsfinal/Finalist av platen 20

Sextondelsfinal/Finalist av platen 14 Deltagarpoäng 2

Semi i plate 8

Deltagarpoäng 2 Damer B

Vinnare 45

Herrar B Finalist 23

Vinnare 45 Semifinalist 14

Finalist 23 Kvartsfinalister 9

Semifinalist 14 Vinnare av platen 6

Kvartsfinalister 9 Finalist av platen 4

Åttondelsfinal 7 Semi i plate 2

Vinnare av platen 6 Deltagarpoäng 1

Finalist av platen 4

Semi i plate 3

Kvart i plate 2

Deltagarpoäng 1

SPT MasterSPT Master



 
 

 

 

 
 
 
 

Svenska Padelförbundet 
www.svenskpadel.se  |  info@svenskpadel.se 

Sida 22 (25)  

Appendix VII: SPT Open – Fasta Rankingpoäng 
 

 
 
 
 
Appendix VIII: SPT Challenger – Fasta Rankingpoäng 
 

 

Herrar A Damer A

Vinnare 240 Vinnare 240

Finalist 130 Finalist 130

Semifinalist 75 Semifinalist 75

Kvartsfinalister 36 Kvartsfinal/Vinnare av platen 36

Åttondelsfinal/Vinnare av platen 18 Åttondelsfinal/Finalist av platen 18

Sextondelsfinal/Finalist av platen 13 Deltagarpoäng 2

Semi i plate 7

Deltagarpoäng 2 Damer B

Vinnare 40

Herrar B Finalist 20

Vinnare 40 Semifinalist 13

Finalist 20 Kvartsfinalister 8

Semifinalist 12 Vinnare av platen 5

Kvartsfinalister 8 Finalist av platen 3

Åttondelsfinal 6 Semi i plate 2

Vinnare av platen 5 Deltagarpoäng 1

Finalist av platen 4

Semi i plate 3

Kvart i plate 2

Deltagarpoäng 1

SPT OpenSPT Open

Herrar  (32) Damer (16)

Vinnare 60 Vinnare 60

Finalist 35 Finalist 35

Semifinalist 20 Semifinalist 20

Kvartsfinalister 12 Kvartsfinalister 12

Åttondelsfinal 9 Vinnare av platen 7

Vinnare av platen 7 Finalist av platen 5

Finalist av platen 5 Semi i plate 3

Semi i plate 3 Deltagarpoäng 1

Kvart i plate 2

Deltagarpoäng 1

SPT ChallengerSPT Challenger
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Appendix IX: Fördelning av tävlingspoäng i vanliga sanktionerade tävlingar 
 

 
 

 
 

% av vinnarens poäng

Finalist 50,0% *Om bronsmatch spelas:

Semifinalist* 27,2% 3:e pris 28,2%

Kvartsfinalist 15,2% 4:e pris 26,2%

Åttondelsfinalist 3,9%

Sextondelsfinalist 2,0%

% av vinst i första omgången

Vinnare av platen 90%

Finalist av platen 70%

Semifinalist av platen 50%

Kvartsfinalist av platen 30%

Deltagarpoäng Antal Poäng

   SM 3 poäng

   A-klass och SPT 2 poäng

   B-klass 1 poäng

A-klass

% av vinnarens poäng

Finalist 55,0% *Om bronsmatch spelas:

Semifinalist* 40,0% 3:e pris 41,0%

Kvartsfinalist 28,0% 4:e pris 39,0%

Åttondelsfinalist 17,0%

Sextondelsfinalist 8,5%

% av vinst i första omgången

Vinnare av platen 90%

Finalist av platen 70%

Semifinalist av platen 50%

Kvartsfinalist av platen 30%

Deltagarpoäng Antal Poäng

   SM 3 poäng

   A-klass och SPT 2 poäng

   B-klass 1 poäng

B-klass
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Appendix X: +45-klasser – Fasta Rankingpoäng 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vinnare 1000 Vinnare 1000

Finalist 625 Finalist 625

Semifinalist 375 Semifinalist 375

Kvartsfinalister 225 Kvartsfinalister 225

Åttondelsfinal 150 Åttondelsfinal 150

16-delsfinal 85 16-delsfinal 85

Deltagarpoäng 40 Deltagarpoäng 40

Vinnare 500 Vinnare 500

Finalist 320 Finalist 320

Semifinalist 185 Semifinalist 185

Kvartsfinalister 120 Kvartsfinalister 120

Åttondelsfinal 75 Åttondelsfinal 75

16-delsfinal 40 16-delsfinal 40

Deltagarpoäng 25 Deltagarpoäng 25

Vinnare 300 Vinnare 300

Finalist 190 Finalist 190

Semifinalist 110 Semifinalist 110

Kvartsfinalister 70 Kvartsfinalister 70

Åttondelsfinal 45 Åttondelsfinal 45

16-delsfinal 25 16-delsfinal 25

Deltagarpoäng 15 Deltagarpoäng 15

SM - Herr +45 SM - Dam +45

Dam +45Herr +45

SPT - Herr +45 SPT - Dam +45
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Appendix XI: Omvandling av WPT-poäng till svenska rankingpoäng 
 
 

 
 
 
Appendix XII: Swedish Padel Tour – Race-poäng 
 
 

 
 
 
 
Appendix XIII: Fasta poäng lag-SM 
 

 

WPT-Ranking % av Sverige-1ans poäng % av sina WPT-poäng

Topp: 70 100% 8%

130 70% 20%

300 30% 100%

Inte topp 300 0% 100%

Challenger

Klass A B A B

Klasstorlek (H/D) 16/8 32/16 16/8 32/16 32/16

Poängfördelning

Vinst 2000 100 1500 80 130

Final 1500 75 1125 60 95

Semifinal 1000 50 750 30 65

Kvartsfinal 500 25 375 15 35

Åttondelsfinal - 15 - 10 15

Deltagarpoäng 150 8 100 5 10

Master Open

Herrar Slutspel Damer Slutspel

Konstellation 1 6 Konstellation 1 6

Konstellation 2 5 Konstellation 2 5

Konstellation 3 4 Avgörande match 6

Minsta poäng 3 Minsta poäng 3

Herrar Kval Damer Kval

Konstellation 1 4 Konstellation 1 4

Konstellation 2 3 Konstellation 2 3

Konstellation 3 2 Avgörande match 4

Minsta poäng 2 Minsta poäng 2

LAG-SM LAG-SM


