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SANKTIONSREGLER FRÅN 2023  
 
SANKTIONSBESTÄMMELSER 
 
För att få arrangera en sanktionerad tävling ställs krav på föreningen. Endast av förbundet godkända 
sanktionerade tävlingar ger rankingpoäng i Svensk Ranking (i Rankedin nämnd som SPF Padel Ranking).  
 
Tävlingarna spelas efter de regler och spelformer som benämns i i dokumentet Tävlingsbestämmelser. 
Arrangerande klubb måste vara medlem i Svenska Padelförbundet och ha minst 5 medlemmar registrerade i 
RF:s medlemsystem IdrottOnline för att kunna ansöka om en sanktionerad av tävling.  
 
En förening får arrangera upp till 5 sanktionerade tävlingar per år. Tävlingar där förbundet har ägandeskap och 
där ansökningar skall göras räknas ej in (CUPRA SPT, SPT Challenger, SPT Veteran, SPT Future eller SM 
tävlingar). Rena ungdomstävlingar räknas inte heller in i de 5 tillåtna.  
Undantag från regeln kan göras i regioner/områden med få föreningar där tävlingar saknas. 
 
En sanktionsansökan kan nekas om: 

 Datumen sammanfaller med SM, SPT-klasser, landslagssammankomster och internationella 
mästerskap. 

 Datumen sammanfaller med andra godkända tävlingar i samma region/kommun. 
 
ANSÖKNINGSDATUM 
 
Tävlingsdatum  Ansökan  Övergångsperiod 2022-23 
Januari-Mars  31 oktober året före 15 januari 2023 
April-Juni  31 januari 
Juli-September  30 april  
Oktober-December 31 juli 
 
Svar på sanktionsansökan ges 1 vecka efter ansökningstid förfallit. 
Dispens kan ges i region där tävling saknas. 
 
PUBLICERINGSDATUM SANKTIONERAD TÄVLING 
 
Tävlingen skall ligga publicerad på Svenska Padelförbundets sida i Rankedin senast 2 veckor före 
anmälningstiden går ut. 
 
SANKTIONSAVGIFT 
 
När en tävling är godkänd för sanktion utgår en sanktionsavgift till föreningen. 
1-4 tävlingsklasser  1 000kr / tävling 
5 eller fler klasser  2 000kr / tävling 
Sanktionsavgift utgår ej för ungdomsklasser upp till U22, en enskild ungdomstävling räknas ej heller in som en 
av de 5 möjliga tävlingarna. 
 
HUR GÖR MAN ANSÖKAN 
 
Ansökan görs via svenskpadel.se – Arrangera tävling. 
Här fyller du i vilken klass du önskar söka samt 2 olika alternativ på tävlingsdatum. 
Därtill skall kontaktperson, telefonnummer, mailadress, föreningens organisationsnummer, fakturaadress och 
spelplats finnas med i ansökan. 
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FÖRDELNING TÄVLINGSKLASSER NATIONELLT  
 
A-klass  Max 2 per vecka Ej i samma region 
B-klass  Max 8 per vecka Max 2 i samma region men ej i samma län 
C-klass  Max 10 per vecka Max 2 i samma region men ej i samma kommun 
D-klass Utan maxantal  Ej i samma kommun 
 
Veteran-klass Max 8 per vecka ej i samma region 
Ungdom Utan maxantal  Ej samma klasser i samma kommun 
 
RÄTT ATT REVIDERA 
 
Tävlingssektionen har rätt att revidera sanktionsbestämmelser löpande under säsong med omedelbar verkan 
samt vid behov bevilja dispens vid speciella omständigheter. 
 
//Tävlingssektionen 
 


