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Välkommen till Sportfixarens seriespel i padel. 
Efter säsongen så sker upp/nedflyttning till kommande säsong, De två sista lagen i div 1 flyttas ned, det 
första laget i div 2 upp och de två sista lagen flyttas ned. 
Era önskemål om speldag och tid har i största möjlighet tillgodosetts.  
 
Inför match 
Kom i tid, gärna 15 min före matchstart. Den spelare som står först i spelprogrammet ansvarar för bollar. 
Skulle man bli sjuk eller få förhinder måste motståndare och tävlingsledning informeras i tid. Om en 
match inte kan spelas måste ni kontakta Sportfixaren i god tid. Ni informerar er motståndare och kommer 
med nytt förslag på datum/tid. Om tid bestäms utanför de blocktider Sportfixaren har eller om ert 
återbud är sent så står den som gett återbud för kostnaden av ny speltid. 
 
Match 
Matchtiden är 55 minuter, uppvärmning sker i max fem minuter. Sista gamet avslutas direkt efter 
speltidens utgång och är det inte färdigspelat så räknas inte det gamet. En kortare paus efter varje set är 
ok. Den som står först i spelprogrammet börja serva. Varje set spelas först till vunna sex game(måste vara 
vinst med 2game), tiebreak vid 6-6. Setvinst=3poäng- Påbörjat set=2poäng- Oavgjort set=1poäng 
Maximalt kan man få nio poäng vid varje matchtillfälle, påbörjas ett fjärde set ges det inga 
bonuspoäng. Hinner man inte börja spela tredje set så kommer båda spelarna att få en poäng plus 
poäng för de första två seten. 
Exempel lag 1 vinner första set med 6-2 men förlorar andra med 6-1 och vinner tredje set med 2-
0(matchtid slut). Leder man endast med ett game då tiden är ute så räknas det som oavgjort. Detta skulle 
ge lag 1, 5poäng och 8-8 i game. Lag 2 får 3poäng och 8-8 i game. 
Skulle någon spelare lämna wo ger det nio poäng och 12-0 i game till motståndaren. Försenad 
ankomst på max 10 min = 2-0 i game, max 15 min= 3-0 i game och därefter vinner motståndaren 
matchen med 4-0, 4-0, 4-0. (nio poäng och plus 12 i game). Gäller utsatt matchstart (heltimme) 
 
Efter match 
Slutresultatet skickas på sms eller e-post till Sportfixaren av den spelare som står först i 
spelprogrammet. 
 
Spelplats 
Actionpadel, Albybergsringen 110, Haninge.  
Observera att ni måste ha en kod för att komma in, 8478E gäller. 
 
Actionpadel 
Hallen kan vara obemannad på morgonen, det kommer att finnas bollar att köpa, ni swischar betalning för 
allt köp i hallen. 
 
Info 
Resultat och spelprogram hittar ni på www.sportfixaren.se  
 
Arrangör 
Sportfixaren, Hans Persson telefon 070-110 9016 info@sportfixaren.se 


