
Första upplagan av Karlskrona Padel Tour (KPT) - Vinnarbana
spelas på Karlskrona Tennisklubbs utomhusanläggning 2021!

Upplägg
I "KPT - Vinnarbana" anmäler man sig individuellt. Man tilldelas en partner för dagen som man spelar 
kortare matcher tillsammans med. Indelningen av partner baserar sig på vilka andra som är anmälda 
och görs så att det ska bli så jämna matcher som möjligt.
Efter avslutad match byter lagen plats baserat på om de vann eller ej och påbörjar nästa match. Varje 
omgång pågår i 1,5-2 timmar.

Indelning
Indelningen baserar sig på den senaste KPT-ranking de anmälda deltagarna har.
Finns ingen KPT-ranking görs en uppskattning av spelstandard.

Pass 1 - Deltagare som placerat sig mellan 1-24 på KPT-rankingen - eller motsvarande.
Pass 2 - Deltagare som placerat sig mellan 25-48 på KPT-rankingen - eller motsvarande.

Till hjälp finns en lista man kan jämföra sig med här:
http://kpt.karlskronatk.com/kpt-vb-2021-spelaruppskattning.pdf

Regler
Matcherna spelas till 21 poäng i "tiebreak-format".
När matchen är slut inväntas övriga banor (som borde bli klara ungefär samtidigt).
Därefter skiftar lagen banor enligt nedan:
Bana 1: Vinnande lag står kvar. Förlorande lag går till bana 2.
Bana 2: Vinnande lag går till bana 1. Förlorande lag går till bana 3.
Bana 3: Vinnande lag går till bana 2. Förlorande lag står kvar.

Kostnad
Inledande omgångar september ut är kostnadsfria!
I oktober kostar varje omgång (två timmar) 50 kr.

Bollar ingår i varje omgång.

Datum och tid
Under september månad testas olika koncept varav speltiden varierar.

Under oktober är det 11:00-13:00 för Pass 1 och 13:00-15:00 för Pass 2.

Anmälan
Anmälan görs under ”Aktiviteter” på klubbens Matchi-sida (matchi.karlskronatk.com).

Det är maximalt 12 platser per pass och vid färre än 8 anmälningar ställs det in.
Får man förhinder är man själv skyldig att hitta en ersättare.

Dålig väderlek
Vid regn etc ställs omgången in.

Frågor
Det går alltid bra att skicka era frågor om KPT till padel@karlskronatk.com.


