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Barn & Ungdom – Tävlingsverksamhet 2022 
 
Vision 
 
Att alla ungdomar skall hitta sin plats i tävlingsverksamheten, nya som erfarna spelare, oavsett 
spelnivå. Att plattformen för tävling är motiverande, lättillgänglig och inkluderande så att fler spelar 
och tävlar genom hela livet. 
 
Ålder Barn / Ungdom SPF 
 

- Barn tom 12 år 
- Ungdom 13-22 år 

 
Licensavgifter 2022 
 
Barn -12  0 kr  
Ungdom 13-18 200 kr  
Senior 19+  450 kr  
 
Detta ingår i avgiften för tävlingslicens 
 

- Administrationsavgift tävling 
- Folksam spelarförsäkring ingår i ditt föreningsmedlemskap som måste finnas för att kunna 

lösa en tävlingslicens. 
 

Hur man löser tävlingslicens 
 
Tävlingslicens löser man i Rankedin, se instruktion på svenskpadel.se 
Föreningar och dess tränare skall uppmuntra föräldrar och ungdomar att lära sig systemet. Genom 
Rankedin kan föreningen även lägga upp osanktionerade turneringar och ligaspel i olika former. 
 
Tävlingsklasser Pojkar 2022 
 
-12 år BU12-Pojk  Ej rankinggrundande  
13-14 år BU14-Pojk  Rankinggrundande ungdomsranking  
15-16 år BU16-Pojk  Rankinggrundande ungdomsranking 
17-18 år BU18-Pojk  Rankinggrundande ungdomsranking 
17-22 år  BU22-Pojk / U22-Flick Rankinggrundande seniorpoäng  
   U22 startas upp under våren 2023 
    
Tävlingsklasser Flickor 2022 
 
-12 år GU12-Flick  Ej rankinggrundande  
13-14 år GU14-Flick   Rankinggrundande ungdomsranking  
15-16 år GU16-Flick  Rankinggrundande ungdomsranking 
17-18 år GU18-Flick   Rankinggrundande ungdomsranking 
15-22 år  FU22-Flick  Rankinggrundande seniorpoäng  

U22 startas upp under våren 2022  
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Tävlingar - åldersindelning  
   

 -12 13-14 15-16 17-18 17-22 Klassbyte 
Pojk 

Klassbyte 
Flick 

USM  x x x  Nej Nej 
SPT Future  x x x  1 person 1 klass 
Vanliga 
sanktionerad 

x x x x Seniorranking-
C2 

1 klass 2 klasser 

 
I text: 

- USM 
o Spel tillåts i den klass man tillhör. Bägge spelare måste vara inom åldersspannet 13-

14, 15-16 eller 17-18. 
o P/F 12 ingår inte som en tävlingsklass i USM men arrangören kan välja att hålla en 

sanktionerad 12-årsklass parallellt. 
o Flickor får ej tävla i pojkklasser 

 
- SPT Future 

o Pojkar ska spela i den klass man tillhör men kan ha med sig en underårig spelare, 
bägge får rankingpoäng. 

o Flickor kan tävla en klass upp även om vi rekommenderar att man spelar i den klass 
man tillhör. Spelar exempelvis två flickor 13 år i 16-årsklass får båda poäng. 

o Flickor får ej tävla i pojkklasser 
 

- Vanlig Sanktionerad tävling 
o Pojkar kan spela en klass upp och få rankingpoäng. Exempelvis två 14-åringar kan 

välja att spela i 16-årsklassen. 
o Flickor kan spela två klasser upp och få rankingpoäng. Exempelvis två 14-åringar kan 

välja att spela i 18-årsklassen. 
o Flickor får tävla i pojkklasser 
o I BU/FU-22 får pojkar från 17 år tävla, flickor från 15 år. 

 
Ungdomsspelare från 13 år får deltaga i seniorklasser (A, B, C, D) och tilldelas seniorpoäng. 
Barn 12 och yngre kan deltaga men tilldelas ej rankingpoäng. 
 
Deltagande i flera klasser 
 
Det är upp till arrangören av en ”vanlig sanktionerad tävling” att avgöra om man får delta i flera 
klasser. Man kan delta i max 2 ungdomsklasser vid en tävling. Detta kan ha med arrangörens 
utrymme/tider att göra. Detta skall framgå under rubriken ”regulations” i Rankedin. 
 
Man får delta i exempelvis 2 ungdomsklasser eller 1 ungdomsklass och en seniorklass. 
Deltar man i mer än en klass kan matcher krocka utanför arrangörens kontroll, det är då inte 
arrangörens ansvar att flytta någon av matcherna, spelaren är ansvarig för att lämna återbud till 
någon av matcherna om så krävs.  
 
I USM får man ställa upp i en klass, i den klass man tillhör.  
I SPT Future får man ställa upp i en klass. 
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Ålder 
 
En U12 spelare fyller som mest 12 år under året. 
En U14 spelare fyller 13 eller 14 år under året. 
En U16 spelare fyller 15 eller 16 år under året. 
En U18 spelare fyller 17 eller 18 år under året. 
 
Rankingpoäng 
 
Barn upp till 12 år är ej en del av svensk ranking. Tävlar de i överårig klass får de ej rankingpoäng 
(syns ej i rankinglista). 
 
Barn upp till 12 år som tävlar i 12-årsklassen får deltagarpoäng. Samtliga som ställer upp får samma 
poäng (1 p). På detta vis kan arrangören dela (seeda) i grupper med de som tävlat eller aldrig tävlat 
tidigare.  
 
Ungdomar från 13 år kan ha ungdomsranking samt svensk seniorranking 
U22 klasser får ranking i svensk seniorrankingen. 
 
Flytt av rankingpoäng över åldersgränser 
 
När en spelare byter åldersgrupp från exempelvis 14 år till 15 år (flytt till 16-årsklass) tar spelaren 
med sig 10% av innestående poäng från föregående år. 
  
Exempel: spelare 14 år har 420 poäng vid utgång av 2021. Ingångspoäng i 2022 har spelaren med sig 
42 poäng. 
 
Fördelning poäng i tävling beroende av startfält 
 
Rankingpoängen i ungdomstävlingar i klasserna 14,16,18 år ska ligga i paritet till antal deltagare och 
spelnivå i utsatt klass. 
 
Tex en tävling med 4 par skall inte ge vinnaren samma poäng som en tävling med 32 par samt att 
deltagarnas poäng avgör poängfördelningen. 
 
Exempel: Vinnarpoäng i vanlig sanktionerad tävling 30 Poäng 
Vid 4-7 deltagande lag 50 % av poängen (vinnare 15 p) 
Vid 8 lag eller fler utgår 100 % av poängen (vinnare 30 p) 
 
Ovan i kombination med: 
Om deltagarpoängen på de 4 främsta paren är högre än 800 p utgår full poäng (grupp A). 
Om deltagarpoängen på de 4 främsta paren är lägre än 800 p utgår halv poäng (grupp B). 
 
Förtydligande: 
Om en tävling har 5 deltagande par och den sammanlagda summan av de 4 främsta paren är 750 
poäng ger tävlingsvinst 7,5 poäng. 
 
Samma system gäller för alla tävlingar förutom SM och SPT Future som har fasta poäng. 
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Tävlingsformer rekommendationer 
 

 -12 13-14 15-16 17-18 17-22 
Americano  X X X X X 

Mexicano X X X X X 
Poolspel X X X X X 
Poolspel med slutspel  X X X X 
Utslagsturnering med 
plate 

 X X X X 

Utslagsturnering    X X 
 
Rekommendationen är att man i tidig ålder spelar många matcher utan utslag. 
Svenska Padelförbundet rekommenderar i åldrar upp till 12 år även matcher med kortare set, 
exempelvis start vid 2-2 eller 4-4 eller set som supertiebreak – först till 10 vinna med 2. 
 
Coachning 
 
Barn / ungdomar upp till och med U16 får ej ha coach på bänken.  
Tävlingsklassen avgör om man får ha coach på bänken, deltagare i 18-årsklass får alltså ha coach 
oavsett ålder. Vi uppmuntrar tränare/ledare/förälder att coacha ungdomar före och efter match.  
 
Barn utvecklas tillsammans som lag under matcher genom kommunikation med varandra.  
Taktiska och tekniska råd ges med fördel före och efter matchen spelats eller på träning. 
Denna regel kommer träda i kraft från maj 2022. 
 
Generellt gäller att en coach inte dömer matchen men uppmuntrar spelare att lösa situationer 
tillsammans eller tillkalla tävlingsledare eller domare. 
 
Vid lagtävlingar som seriespel eller landslagssamlingar tillåts coachning även för spelare under 16.  
 
Publik 
 

- Barn är inte små elitidrottare 
- Föräldrar hejar på och applåderar alla 
- Domaren är mänsklig och där för att hjälpa  
- Barn & ungdomsidrott skall bygga på lek och glädje 
- Ge beröm till alla efter match 
- Skriker publiken opassande ord kommer barnen också göra det 

 
Tillsammans skapar vi en bra kultur och miljö för våra barn & ungdomar! 
 
Rekommendationer till föreningar att arrangera ungdomstävlingar 
 
Svenska Padelförbundet uppmanar föreningar att arrangera minst 1 ungdomstävling med minst 2 
klasser en gång per år, detta för att ge ungdomar möjlighet att tävla. 
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Rankinglistor / Poäng 
  

 1 2 3 4 DeltagarP ”Flexibel 
poäng” 

Regionstävling Ungdom 
”vanliga sanktionerade” 

30 18,5 12 10,5 1,2 Ja 

SPT Future 50 31,5 20 17,5 2 Nej 
Ungdoms SM 100 62,5 40 35 4 Nej 
Klubbtävling U12 1 1 1 1 1 Nej 
       

 
Vid för få anmälda lag i någon klass i en vanlig sanktionerad tävling kan tävlingsledningen för att 
uppmuntra spel flytta ihop klasser. Dock gäller att pojkar bara kan få poäng en klass upp och flickor 
två klasser upp. 
 
Frågor och funderingar 
 
Är det något du undrar är du välkommen att höra av dig till tävlingsgruppen via mail  
tavling@svenskpadel.se. 
 
 
Tävlingsgruppen februari 2022  
 
Jens Grafström (tel 070-733 88 03) 
Martin Dellbratt 
Johanna Skatt 
Kent Persson 


