
 
 

Matchordning Damer 

Alltid  11 22 

I den 3:e matchen kan 
man välja fritt i truppen, 
dock ej samma par som  
spelade match 1 eller 2. 

Matchordning Herrar 

Grupp omg 1 33 11 22 
Grupp omg 2 11 22 33  
Grupp omg 3 22 33 11 
Semi 33 11 22 
Final 11 22 33 

3:e matchen spelas alltid 
ut i gruppspelet då 
matchräkning kan vara 
avgörande.  

I slutspelet spelas 
skiljematch endast om 
matchen ej är avgjord. 

3:e matchen spelas alltid 
ut i gruppspelet då 
matchräkning kan vara 
avgörande.  

I slutspelet spelas 
skiljematch endast om 
matchen ej är avgjord. 

 

KLUBBLAGS-SM 2022 FINAL 

Spelordning matcher herrar: 

 

 

 

 

 

 

 

Spelordning matcher i lagmatch damer:  

 

 

 

 

 
 

Matchform 

Bäst av 3 set med golden point, tiebreak vid 6-6. 
Nya bollar vid skiljeset möjligt om ett av lagen vill, om 3:e set startats måste båda lag vilja ha 
bollbyte. 
Inbollning 5 minuter inför match. Lagmatcherna spelas i en följd efter varandra.  

Laguppställning 

Laguppställningen kontrolleras vid incheckning i hallen och består av max 9 spelare för herrar och 7 
för damer.  

Matchuppställning 

Matchuppställning lämnas in senast 15 minuter före matchen startar. Ni kan förbereda 
uppställningen i matchtalongen nedan i detta dokument utifrån turordning ovan, match 1 möts 1-1, 
match 2 möts 2-2 osv. 

Damer kan efter avslutad 2:a match ändra i matchuppställningen inför match 3. Detta skall då göras 
inom 5 minuter från att match 2 avslutats varpå inbollning börjar.  

Vid fördröjning av lagmatcher erbjuds 20 minuters vila. Notera att ny matchuppställning skall vara 
inlämnad 15 minuter före nästa matchstart.  



 
 
Sammansättning lag 

Det interna lag med högst gemensam poäng blir lag 1 osv.  

Exempel:  
Spelare X har 400 poäng och spelar med spelare Y som har 30p. 
Spelare O har 200 poäng och spelare C har 200 poäng. 
Laget X+Y blir lag 1 i uppställningen. 

Om ett lag har två inbördes lag med samma poäng rankas det lag högst som har den spelare med 
högst ranking.  

Coach 

1 coach tillåtet under match, man kan byta coach mellan matcherna i en lagmatch. 

Licens 

Spelare skall ha aktiv licens vid spel. Detta kontrolleras när ni checkar in i anläggningen. 

Rankingpoäng v 47 gäller för sammansättning av lag och seedning i finalspelet 

Rankinglistor finns på plats för att kunna se samtliga lags spelarpoäng. 

Lokala regler / domare 

Ta del av lokala regler på plats där ni finner information kring eventuella banor med tillåtet utspring, 
spel genom balkar osv. Domare kommer finnas på plats. 

Vid lika poängställning i gruppspel 

2 lag på lika poäng  

1. Inbördes möte 

3 lag på lika poäng, 4:e laget räknas bort och ny tabell görs med 3 lag 

1. Matchräkning 
2. Seträkning 
3. Gameräkning 
4. Minst förlorade game  

Rankingpoäng SM Klubblag Final 
Vinst  6p 
Förlust  1p 

 

Ser fram emot en härlig tävlingshelg! 

Tävlingssektionen   

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


