
Regler   för   Singelpadel  
 

Inbollning   
Ni   ansvarar   själva   för   bollar   och   relativt   nya   bollar   skall   helst  
användas   om   ni   inte   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   sker   efter   halva   tiden   om   inte   lagen  
inbördes   kommer   överens   om   annat.  
Vid   lottning   innan   match   kan   det   laget   som   vann   lottningen  
välja   serve   eller   sida.   
 
 
Resultatrapportering   
En   av   spelarna   i   matchen   ansvarar   för   att   registrera  
matchresultatet   på   padeltrappan.se.   Ni   skriver   i   totala   game.  
Exempelvis   12-8  
 
 
Tabeller   
Tabeller   presenteras   i   padeltrappan.se  
 
 
 

● Reserver   får   vara   spelare   från   lägre   divisioner   eller  
motsvarande.   

● Matchtiden   är   60   min   inklusive   inbollning.   
Sätt    en   timer   på   60   minuter   när   er   tid   startar   och   avbryt  
bollen   när   larmet   går.  

● Matchen   spelas   på   tid   och   spelarna   räknar   antal   vunna  
game.   

● Hinner   ett   game   inte   spelas   färdigt   när   tiden   är   slut  
räknas   det   inte.  

● WO:   Om   ett   av   lagen   lämnar   WO   anses   det   andra   laget  
ha   segrat   med   18-0  

● Skulle   en   match   inte   spelas   innan   omgången  
(månaden)   är   över,   så   blir   resultatet   0-0  

● Vid   avbruten   match   (skada):  
Det   resultat   som   står   när   skadan   uppstår   räknas,   tex.  
5-3.   Det   allra   bästa   är   att   försöka   komma   överens   om   att  
spela   om   matchen   om   det   finns   möjlighet   till   det.  

● Efter   att   ni   spelat   era   3   matcher   kommer   den   spelaren  
som   har   flest   vunna   game   avancera   ett   steg   uppåt   och  
den   som   har   minst   antal   vunna   game   åker   ned   ett   steg.  
(En   omgång   varar   under   en   månad).  

● Tabellplacering   vid   lika   antal   game   avgörs   av   vunna  
matcher   och   därefter   inbördes   möte.   Skulle   det   vara  
lika   även   där   så   avgör   mest   vunna   game   i   inbördes  
möten.   (ex    13-12 ,   10-11)   Skulle   det   vara   lika   även   där  
så   får   lotten   avgöra.  


