
Upplägg och regler

för femte upplagan av Karlskrona Padel 
Tour (KPT) som spelas på Karlskrona 

Tennisklubbs utomhusanläggning 2021!

Om deltagare hamnar på samma resultat (vunna matcher + gamedifferens) behöver ett avgörande ske. Detta 
kan förslagsvis ske genom att spelarna med samma poäng lottar medspelare och spelar ett matchtiebreak (till 
10 poäng) alt. ett matchtiebreak med båda medspelarna, beroende på hur mycket tid man har kvar.

Om sista matchen inte är färdigspelad då tiden är ute görs en uppräkning ("extrapolering") av ställningen 
enligt detta exempel: Ställning vid slut: 4-2 -> Uppräkning: 6-4.

Utsatt speldag är lördagar. Om samtliga deltagare i divisionen kommer överens om en annan speltid (innan 
följande måndag) går detta bra.
Man kontaktar då receptionen (0455-12802) för att boka om (kostnadsfritt).
Ange vilken tid och bana som ska bokas av och vilken tid ni önskar få bokad istället.

Fyra deltagare är placerade i varje division.
Den inledande placeringen är baserad på tidigare KPT-ranking och uppskattad spelstandard.
En ny omgång spelas varje vecka under en sexveckorsperiod. 
Inför varje omgång flyttas spelaren med flest antal vinster upp en division och spelaren med minst antal 
vinster flyttas ned en division.
Man erhåller även rankingpoäng baserat på sin placering.

Deltagarna spelar ett set till 6 game per partner i sin division, således tre set per omgång.
Vid ev. ställning 6-6 spelas ett avgörande tiebreak till 7 poäng (vinst med minst 2 poängs marginal).

Bollar

Förhinder

Resultatrapportering

Bollar till varje omgång kan kvitteras ut i receptionen och återlämnas efter spel.
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Alla placeringar måste spelas ut. Resultat rapporteras av vinnande spelaren i divisionen senast söndag kväll till 
padel@karlskronatk.com. På måndagar skickas de nya divisionerna ut.
Resultaten rapporteras enklast enligt exemplet nedan:
Pelle/Olle: 6-4, Pelle/Lisa: 6-2, Pelle/Nisse: 5-7

Om man inte har möjlighet att delta någon omgång är man skyldig att hitta en ersättare som spelar åt en. 
Denna ersättare får inte plockas in från en högre division. Om ersättaren skulle vinna divisionen flyttas den 
högst placerade ordinarie deltagaren upp istället. Förslag på ersättare finns att tillgå och behöver inte vara 
deltagare i KPT.


