
Regler   för   PadelTrappan   VT20  
Ett   lag   består   av   2   spelare.   Reserver   får   vara   spelare   från   lägre  
divisioner   eller   motsvarande.   
 

Poängräkning   
● Matchtiden   är   60   min   inklusive   inbollning.   

Sätt   en   timer    på   60   minuter   när   er   tid   startar   och   avbryt  
bollen   när   larmet   går.  

● Matchen   spelas   i   max   3   set.   
● Varje   set   spelas   först   till   sex   vunna   game.   Dock   krävs   två  

games   marginal   för   setvinst.   Vid   ställningen   6–6   tillämpas  
tiebreak,   först   till   sju   vunna   bollar,    (måste   vinna   med   2   poäng)  

● Varje   set   ger   3   poäng.  
● Ledning   i   ett   oavslutat   set   ger   1   poäng.   T.   ex.   4-2  
● Oavgjort   set   ger   1   poäng   till   vardera   lag.   T.   ex.   2-2   ger   1  

poäng   vardera.   
● Hinner   ett   game   i   ett   set   inte   spelas   färdigt   när   tiden   är   slut  

räknas   det   inte.  
● WO:   Om   ett   av   lagen   lämnar   WO   anses   det   andra   laget   ha  

segrat   med   6-0,   6-0,   vilket   ger   6   poäng  
● Skulle   en   match   inte   spelas   innan   omgången   (månaden)   är  

över,   så   lottas   resultatet.  
● Skulle   ett   lag   behöva   avbryta   en   match   så   tilldelas   det   andra  

laget   resten   av   gamen   i   setet.   De   games   och   eventuella   set  
som   det   brytande   laget   redan   spelat   hem   behålls,   men  
kvarstående   games   tilldelas   motståndarna.   Är   det   mindre   än  
15   minuter   kvar   av   matchen   så   vinner   man   endast   påbörjat  
set.  

● Tabellplacering   vid   lika   poäng   avgörs   av   inbördes   möte  
därefter   gameskillnad.  

● Ni   behöver   bara   hålla   koll   på   setsiffrorna,   programmet  
räknar   ut   poängställningen.  

Olika   scenario  
Exempel   på   olika   resultat   som   kan   inträffa   och   dess  
poängfördelning:  
 
6-2,   3-1           =    4-0.   Man   hann   inte   spela   klart   andra   set.  
7-6,   6-3           =    6-0.   Man   spelade   klart   två   set.  
6-1,   6-2,   1-0    =    7-0.   Man   påbörjade   tredje   set   men   hann   inte   klart.  
6-1,   6-2,   1-1    =    7-1.   Man   påbörjade   tredje   set   men   hann   inte   klart.  
6-4,   6-4,   6-4    =    9-0.   Tre   set   spelades.  
6-4,   6-4,   2-6    =    6-3.   Tre   set   spelades.  
6-7,   7-6,   3-3    =    4-4.   Man   påbörjade   tredje   set   men   hann   inte   klart.  
6-4,   6-7,   2-1    =    4-3.   Man   påbörjade   tredje   set   men   hann   inte   klart.  
 

Inbollning   
Hemmalaget   (laget   som   står   först)   ansvarar   för   bollar   och   relativt  
nya   bollar   skall   helst   användas   om   inte   lagen   kommer   överens   om  
något   annat.   Alla   spelare   skall   vara   redo   när   timmen   börjar   och  
inbollning   skall   hållas   till   max   5   minuter.   
 

Sidbyten   och   vattenpaus   
Sidbyte   och   vattenpaus   skall   göras   när   ett   set   spelats   helt   färdigt  
om   inte   lagen   inbördes   kommer   överens   om   annat.   
Vid   lottning   innan   match   kan   det   laget   som   vann   lottningen   välja  
serve   eller   sida.   
 

Resultatrapportering   
Vinnande   lag   ansvarar   för   att   registrera   matchresultatet   på  
padeltrappan.se.   Ni   behöver   bara   hålla   koll   på   setsiffrorna,  
programmet   räknar   ut   poängställningen.   
 

Tabeller   
Tabeller   skapas   automatiskt   och   kan   ses   av   alla   på  
padeltrappan.se.   


