
ÖRESUNDSSERIEN PADEL
SÅ FUNKAR SERIEN
• Serien vänder sig till dig som håller igång och spelar padel på motionsnivå.
• Speldagar är fredagar och lördagar eftermidag/kväll, matchtider går att flytta.
• Spel i en division med fem matcher per omgång. 
• Man kan vara 2-4 personer i laget (reserver är välkomna).
• Det två sist placerade lagen kan åka ner till en lägre division och de två högst place-

rade 
     lagen kan avancera upp till en högre division.
• Möjlighet att flytta matchtider
• Generöst prisbord! Priser i varje division, samt priser som lottas bland alla lag!

REGLER
Spelet sker i en stege med sex lag i varje division.
• 1,5 timmes match 
• 6 poäng fördelas vid varje match
• 2 poäng vid vinst av set
• 2 poäng vid icke färdigspelat set och överläge med 2 games eller mer
• 1 poäng vid icke färdigspelat set och överläge/underläge med 1 game eller lika
• 1 poäng om set ej påbörjas
• Set först till 6, tiebreak vid 6-6
 
Obs! Försök att alltid i möjligaste mån spela matcherna på utsatt tid och använd gärna 
reserver i laget! På så sätt blir det bättre flyt i stegen och roligare för alla.

Om en match inte kan spelas på utsatt tid måste laget som har förhinder själva komma 
överens om en ny tid med motståndarna och själva boka en lämplig tid. 

Hemmalaget står för bollar, nya rekommenderas.

KOSTNAD
1,5 timmes matcher. Pris 1.495 kr/lag per spelomgång. I varje spelomgång spelas fem 
matcher, annars anpassas avgiften efter antalet spelade matcher. 

Ditt lag är automatiskt anmäld till nästa omgång, om inte avanmälan görs före sista 
match.

Observera att anmälan ej garanterar plats i stegen. Ligan är öppen för alla. 

Fair Play Sport Club har rätt att flytta lag mer än en division upp eller ned beroende på 
lagets spelnivå om laget hamnat för högt upp eller för långt ner i divisionerna.

Det viktigaste är att det blir härligt jämna matcher!   
 


