
 
 

SPT Anmälningsregler 2022 – utländska spelare 
 
CUPRA SPT 
 
Alla svenska spelare samt utländska spelare som uppfyller kraven om stadigvarande bosatt kan 
anmäla sig till CUPRA SPT utan restriktioner. Gäller CUPRA Swedish Padel tour samt final. 
 
(Stadigvarande bosatt innebär folkbokförd i Sverige i minst 12 kalendermånader, varit medlem i 
minst 12 månader i en förening som är medlem i Svenska Padelförbundet) 
 
Spelaren skall för att bevisa status som stadigvarande bosatt skicka in folkbokföringsintyg från 
Skatteverket till tavling@svenskpadel.se samt ändra nationalitet i Rankedin till svensk. 
 
UTLÄNDSKA SPELARE CUPRA SPT 
 
CUPRA FIP 
Utländska spelare rankade bättre än 120 på CUPRA FIP rankinglista för herrar och damer får ej spela 
tillsammans. Bäst rankad spelare i ett utländskt par får vara rankad 50 och då spela tillsammans med 
utländsk spelare från plats 120. (plats 118 får ej spela med plats 119, plats 120 får spela med plats 
50).  
Herrar FIP Ranking https://www.padelfip.com/cupra-mens-ranking/  
Damer FIP Ranking https://www.padelfip.com/cupra-womens-ranking/).    
 
Utländska spelare som anmäler sig tillsammans med svensk spelare får ej vara rankad bättre än 50 på 
CUPRA FIP rankinglista för herrar och damer.  
 
APT PADEL TOUR 
Utländska spelare rankade bättre än 20 på APT Padel Tour rankinglista för herrar får ej spela 
tillsammans. Bäst rankad spelare i ett utländskt par får vara rankad 10 och då spela tillsammans med 
utländsk spelare från plats 20. (plats 18 får ej spela med plats 19, plats 20 får spela med plats 10). 
Herrar APT Ranking https://www.aptpadel.com/rankingapt.aspx 
 
Utländska spelare som anmäler sig tillsammans med svensk spelare får ej vara rankad bättre än 10 på 
APT Padel Tour rankinglista för herrar.  
Notera att damspelare på APT Tour ej medför begränsningar utan detta gäller endast herrar. 
 
OMVANDLING AV POÄNG FIP RANKING 
 
Har en utländsk spelare inga poäng på Svensk ranking ska spelarens poäng, om denne har poäng på 
FIP ranking, omvandlas enligt nedan modell. Utländsk spelare som även har svenska rankingpoäng 
kan räkna den poäng som är högst, svensk ranking eller FIP efter omvandling.  
 
Listans poäng x 5 
Omvandlade poäng maximeras till 1000p. 
Ingen omvandling av poäng för spelare sämre än 300 på FIP Ranking. 
 
EXEMPEL: 
Damlistans nr 51 har 916 poäng, omvandlingen blir då 1000p. 



 
Denna dam får då enbart spela med en svensk spelare och dennes omvandlade poäng syns ej i 
Rankedin.  
 
Ett lag består av 2 utländska herrar rankade som 121 respektive 230, deras poängomvandling blir då 
885 + 185 = 1070 p 
 
CUPRA Fip rankinglista herrar: https://www.padelfip.com/cupra-mens-ranking/  
CUPRA Fip rankinglista damer: https://www.padelfip.com/cupra-womens-ranking/ 
Den lista som är publicerad när anmälningstiden går ut gäller för omvandling. 
   
OMVANDLING AV POÄNG APT PADEL TOUR (gäller endast herrar) 
 
Har en utländsk spelare inga poäng på Svensk ranking ska spelarens poäng, om denne har poäng på 
APT Padel Tour, omvandlas enligt nedan modell. Utländsk spelare som även har svenska 
rankingpoäng kan räkna den poäng som är högst, svensk ranking eller APT efter omvandling.  
 
Placering 10-19 på APT Ranking 500p. 
Placering 20-50 på APT Ranking 250p. 
 
Ingen omvandling av poäng för spelare sämre än 50 på APT Padel Tour Ranking. 
Herrar APT Ranking https://www.aptpadel.com/rankingapt.aspx 
Den lista som är publicerad när anmälningstiden går ut gäller för omvandling. 
 
BEGRÄNSNING UTLÄNDSKA PAR 
 
Tävlingsledningen tillåter max 2 helutländska par för direktplatser. 
Vidare tillåts som mest 4 mixade lag för direktplatser (svensk/utländsk) i startlistan. 
Vid exempelvis 1 helutländskt par anmält finns plats för 5 mixade, vid 0 helutländska par finns plats 
för 6 mixade lag. 
Det är de högst rankade helutländska paren (efter eventuell omvandling) och de högst rankande 
mixade lagen som kommer in i tävlingen på direktplatser.  
WC ingår ej i ovan kvot. 
 
WILDCARD CUPRA SPT  
 
Till CUPRA SPT delas ut totalt 4 WC. Upp till 2 WC från SPT Challenger samt upp till 3 öppna WC.  
Detta gäller vid 24 deltagande lag i en 32-lottning och kan variera beroende av storlek på startfält och 
skall alltid stå med under regulations i Rankedin. 
 
RÄTT TILL ÄNDRING OCH UTVÄRDERING AV HANTERING AV UTLÄNDSKA SPELARE 
 
Svenska Padelförbundet har rätt att vid tävlingsuppehåll (mellan anmälningstider) utvärdera och 
uppdatera omräkningsmodell och restriktioner för utländska spelare om så krävs. 
 
Svenska Padelförbundet kan välja att arrangera en internationell tävling som då kan se annorlunda ut 
vad gäller restriktioner för utländska spelare. 
 
FRÅGOR 
 
Kontakta tävlingsgruppen på tavling@svenskpadel.se 
Jens Grafström (+46 707 33 88 03), Martin Dellbratt eller Johanna Skatt 
 



 

 
SPT Challenger – utländska spelare 

 
SPT CHALLENGER 
 
Alla svenska spelare samt utländska spelare som uppfyller kraven om stadigvarande bosatt kan 
anmäla sig till SPT Challenger förutom de som har en för hög ranking enligt nedan.  
 
(Stadigvarande bosatt innebär folkbokförd i Sverige i minst 12 kalendermånader, varit medlem i 
minst 12 månader i en förening som är medlem i Svenska Padelförbundet) 
 
Spelaren skall för att bevisa status som stadigvarande bosatt skicka in folkbokföringsintyg från 
Skatteverket till tavling@svenskpadel.se samt ändra nationalitet i Rankedin till svensk. 
 
EXKLUDERAD SPELARGRUPP – FÅR EJ ANMÄLA SIG TILL SPT CHALLENGER 
 
Svenska och utländska spelare som är rankade 35 eller bättre på Svensk ranking för damer eller 
herrar får ej starta i SPT Challenger.  
 
UTLÄNDSKA SPELARE SPT CHALLENGER 
 
CUPRA FIP 
Utländska spelare rankade bättre än 300 på CUPRA FIP rankinglista för herrar och 200 för damer får 
ej deltaga. (herrar https://www.padelfip.com/cupra-mens-ranking/ damer 
https://www.padelfip.com/cupra-womens-ranking/ ).    
 
Utländska spelare som anmäler sig tillsammans med svensk spelare får ej vara rankad bättre än ovan.  
 
APT PADEL TOUR 
Utländska spelare rankade bättre än 80 på APT Padel Tour för herrar och 40 för damer får ej deltaga.  
Herrar/Damer APT Ranking https://www.aptpadel.com/rankingapt.aspx 
Utländska spelare som anmäler sig tillsammans med svensk spelare får ej vara rankad bättre än ovan.  
Notera att ingen omvandling av APT Padel Tour för herrar eller damer görs på SPT Challenger. 
 
OMVANDLING AV POÄNG FIP RANKING 
 
Har en utländsk spelare inga poäng på den Svensk Padelranking ska spelarens poäng, om denne har 
poäng på FIP ranking, omvandlas enligt nedan modell.  
Utländsk spelare som även har svenska rankingpoäng skall räkna dessa. 
 
Listans poäng x 5 
Omvandlade poäng maximeras till 200p. 
 
Exempel: 
Damlistans nr 302 har 6p, omvandlingen blir då 30p. 
Dessa poäng syns ej i Rankedin vid anmälan eller lottning. 
 
Ett lag består av 2 utländska herrar rankade som 301 respektive 315, deras poängomvandling blir då 
95 + 80 = 175p 
 



 
Ingen omvandling av poäng för spelare sämre än 400 på FIP Ranking. 
 
CUPRA Fip rankinglista herrar: https://www.padelfip.com/cupra-mens-ranking/  
CUPRA Fip rankinglista damer: https://www.padelfip.com/cupra-womens-ranking/ 
Den lista som är publicerad när anmälningstiden går ut gäller för omvandling. 
 
BEGRÄNSNING UTLÄNDSKA PAR 
 
Tävlingsledningen tillåter max 2 helutländska par för direktplatser. 
Vidare tillåts som mest 4 mixade lag för direktplatser (svensk/utländsk) i startlistan. 
WC ingår ej i ovan kvot. 
 
WILDCARD SPT CHALLENGER  
 
Till SPT Challenger äger förbundet rätt att dela ut maximalt 4 WC i samråd med arrangörsföreningen.  
Detta gäller vid 32-lottning och kan variera beroende av storlek på startfält och skall alltid stå med 
under regulations i Rankedin. 
 
RÄTT TILL ÄNDRING AV OMVANDLINGSBERÄKNING 
 
Svenska Padelförbundet har rätt att vid tävlingsuppehåll (mellan anmälningstider) uppdatera 
omräkningsmodell och restriktioner för utländska spelare. 
 
FRÅGOR 
 
Kontakta tävlingsgruppen på tavling@svenskpadel.se 
 
Jens Grafström (+46 707 33 88 03) 
Martin Dellbratt 
Johanna Skatt 


