
Riktlinjer  seriespelet Campus League Padel 
 
Serien 
- 6 lag i varje division. Alla möter alla vilket ger 5 matcher per omgång 
- En omgång pågår i 5 veckor med en match i veckan 
- Efter seriens slut flyttas lag 1 och 2 upp en division, lag 3 och 4 stannar kvar medan lag 5 
   och 6 flyttas ner en division. 
 
Förhinder/flytt av matcher 
- Vid förhinder och önskemål om att flytta en match skickas ett mail till  
  padel@campusgymmet med önskad tid som ni redan synkat med motståndarna  
( OBS! endast en timmes tider kan bokas ). Kansliet bokar den nya tiden och bekräftar. 
  Ursprungstiden för matchen kommer att avbokas. Max 2 matcher/lag får flyttas, sedan  
  måste ersättare tas in. 
 
Ersättare 
- Vid förhinder har laget rätt att ta in en ersättare som håller liknande nivå som divisionen. 
- Att ta in från lägre divisioner är alltid godkänt. 
 
Matchen 
- Varje match spelas med ” no add ”, d.v.s vid 40-40 spelas en avgörande boll där 
  servemottagande lag bestämmer serveruta. 
- Matcherna spelas i bäst av 3 set ( set 3 avgörs i supertiebreak ) 
- Första och andra set spelas som ett vanligt set, som kan avslutas med tiebreak ( först till 7 
  poäng och man måste vinna med två bollar ) om setet går till 6-6 i game.  
- Supertiebreak spelas först till 10 poäng ( vinna med två bollar ), 
- Är matchen inne i avgörande supertiebreak vid matchtidens slut ska supertiebreaket 
  slutföras för att resultatet ska räknas. 
- Är matchen i ett slutskede förstår säkert paren utanför buren att matchen ska slutföras och 
  gå över några minuter. 
 
Poäng i ligan 
Poäng vid 2-0 i set: 2-0 Poäng vid 2-1 i set: 2-0  Poäng vid WO: 2-0 
 
Placeringsreglerna i tabellen : 
1. Poäng  2. Setskillnad  3. Gameskillnad  4. Inbördes möte  5. Vinster 
 
Övrigt 
- Sista matchens resultat i omgången ska rapporteras in senast torsdag den avslutande 
   veckan. 
- Vinnarlaget ansvarar för att rapportera resultat på ligaspel.se 
- Hemmalaget står för bollar 
 


