
   

 

GUIDE TÄVLINGSLEDARE SANKTIONERAD TÄVLING 
 
Startavgift 
Tävlingsledning skall se till att spelare betalt startavgift före första matchen spelas. 
 
Tävlingslicens 
Tävlingsledning skall se till att samtliga spelare har giltig tävlingslicens. 
Detta skall kontrolleras i Rankedin redan när anmälningstiden går ut och lottning startas, 
spelare som ej löst licens kan nekas deltagande i tävlingen. 
 
Regelbok 
Tävlingsledare skall ha tillgång till regler för padel samt förbundets tävlingsbestämmelser om 
frågor dyker upp. 
Regelbok 
Tävlingsbestämmelser 
 
Vem dömer 
Om matchdomare saknas dömer spelarna på egen hand. 
Om matchövervakande domare saknas skall tävlingsledaren kontaktas vid situationer som 
spelarna ej kan lösa. Spelarna uppmanas att döma enligt fair play och gällande regler. 
 
Tävlingsform 
Tävlingsledning skall tydligt anvisa vilken tävlingsform som gäller för tävlingen, spelträd med 
plate, 3 fulla set, golden point, supertiebreak osv. (Exempel bilaga 1) 
 
Bollar 
Tävlingsledning skall informera hur spelarna hanterar bollar, nya för varje match eller 
återanvända, nya vid skiljeset osv. 
 
Tidsanvisningar 
Tävlingsledning skall vara insatt i tidsbestämmelser och informera spelare om att match 
startar på utsatt tid om ingen fördröjning finns. (Bilaga 2)   
 
Osportsligt uppträdande 
Svenska Padelförbundet sätter rent spel och sportsligt uppträdande i fokus och som 
tävlingsledare har man rätt informera spelare vid osportsligt uppträdande och skicka en 
anmälan till disciplinkommittén (tavling@svenkspadel.se).  
 
Huvudansvarig 
Föreningen som ansökt om den sanktionerade tävlingen hos Svenska Padelförbundet är 
ansvarig för att tävlingen sköts efter bästa förmåga. Rent spel skall genomsyra verksamheten 
och gott beteende uppmuntras. 
 
 
 



   

      Bilaga 1 

VARMT VÄLKOMMEN TILL XXXXX PADEL OPEN I XXXXX 
 

Vi ser fram emot en turnering i bästa idrottsanda där  
rent spel och gott uppförande gäller. 

 
Incheck 
Anmäl dig i tävlingssekretariatet vid ankomst. Tävlingsledningen kontrollerar tävlingslicens och 
hanterar betalning av startavgift. 
 
Tävlingsform 
A-klass Utslagsturnering med plate. Matcher om 3 fulla set. Golden point tillämpas 
B-klass Gruppspel med slutspel. Gruppspel 3 set med supertiebreak som skiljeset.  
 Golden point tillämpas 
C-klass Gruppspel med slutspel i form av gruppspel. I samtliga matcher gäller 3 set med 

supertiebreak som skiljeset. Golden point tillämpas 
Ungdomar Gruppspel med slutspel i form av gruppspel.  

I samtliga matcher gäller 3 set med start från 2-2 i game. Supertiebreak som skiljeset. 
Golden point tillämpas 

 
Utspring 
Möjlighet till spel utanför buren på bana 1,3,5, övriga banor ej godkända för utspring. 
 
Bollar 
Före matchen startar hämtas bollar i tävlingssekretariatet och återlämnas efter match i samband 
med resultatrapportering. Ett bollrör per match, ej bollbyte under match eller vid skiljeset. I 
ungdomsklasser kan bollar återanvändas för 2 matcher. 
 
Rapportera resultat 
När match är färdigspelad skall vinnarna rapportera resultat till tävlingssekretariatet samt återlämna 
bollar. 
 
Matchstart 
Match startar på utsatt tid och då skall inbollning vara klar.  
Vid fördröjning av match har man rätt till 5 minuters inbollning. 
 
Osportligt 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 tillrättavisa enligt bestämmelserna. 
 
Prisutdelning 
Prisutdelning sker direkt efter respektive klass final.  
 
Lycka till och kontakta tävlingsledningen med eventuella frågor! 
 
//Tävlingsledningen XXXXXX Padelklubb 
 
       



   

Tidsbestämmelser      Bilaga 2 
 
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.  
 
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 matchövervakande 
domare 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   



   

Osportsligt uppträdande      Bilaga 3 
 
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 domare eller 
matchövervakande domare 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.  
 
Poängstraffskalan  
Straff enligt poängstraffsystemet utdöms av huvuddomare eller matchövervakande domare. 
Matchövervakare kan kallas till banan av spelare eller åskådare om ingen domare finns vid banan.  
Dock kan matchövervakande domare inte utdela straff för förseelse som han själv inte har bevittnat.  
 
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. 


