
          

 
Babolat Vestfold PadelhallTour (VPT) UKE: 

Vestfold Padelhall arrangerer padelturneringer hvor turneringen spilles ferdig i løpet av 2 ganger i 
løpet av samme uke. Turneringen spilles på 4 ulike nivåer (se egen beskrivelse av nivåer), slik at 
spillere med like ferdigheter spiller mot hverandre i samme turnering.  

Turneringsformatet er som følger: 

Antall deltakere: 16 (8 lag)  
Gruppeinndeling: 8 lag trekkes i 2 grupper av 4 lag.  
Gruppespill:  Alle lag møter hverandre internt i gruppen. Hvert lag spiller dermed 3  
   matcher i sin gruppe og ved endt gruppespill får vi en gruppetabell    
     med rangering av lag fra 1 til 4. Gruppespillet er ferdig på 2 timer og 40  
    minutter, inkludert en pause etter kamp 1 eller 2. Finalespill tar 2,5 time.  
Spilleformat:  Kampens lengde er maks 40 minutter. Det lag som har vunnet flest games i  
     løpet av spilletiden har vunnet kampen. Etter 40 minutter går sluttsignalet.  
     Påbegynt ball når signalet går spilles ferdig og resultatet i gamet etter siste 
    ball er tellende gameresultat. For eksempel kan 30-15 gi seier i siste game.  
    Seier i kampen gir 2 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap 0 poeng.  
Finalespill:  Gruppevinner møter nr. 2 i motsatt gruppe i semifinale. Nr. 3 i gruppen 
    møter nr. 4 i motsatt gruppe til plasseringskamper om plassene 5-8.  
    I finalespillet spilles 3-setts kamper med tidsbegrensning på 70 minutter.  
     Ved 1-1 i sett, spilles tredje sett til tiden er ute. Flest games vinner.  
Spilleoppsett:  Kampoppsett vil foreligge online senest kl. 12.00 på turneringsdagen  
      eller innen kl. 18.00 dagen før for turneringer i helger.  
Premiering:  Premiering til 2 beste lag i hver turnering 
Order of Merit:  Turneringen inngår i OoM og gir følgende poeng: 1. plass 15 poeng,  
      2. plass: 12 poeng, 3. plass: 9 poeng, 4 plass: 7 poeng, 5 plass: 6 poeng, 
      6 plass: 4 poeng, 7 plass: 3 poeng, 8 plass: 2 poeng 
     OoM poeng er personlige, hvilket betyr at en spiller kan spille med  
    forskjellig spillepartner i hver turnering dersom det er ønskelig.  
Premiering OoM: Det premieres i OoM i tre perioder: 
    Periode 1: November – 31. Januar 
   Periode 2: 1. februar – 30. April 
   Sammenlagt for begge perioder.  
Spilleavgift:  Medlemmer:  kr. 400,-  
   Ikke medlemmer: kr. 500,-  
   Turneringsavgift: kr. 100,- (går uavkortet til premier)  
Terminliste:  Se www.vestfoldpadelhall.no 
Påmelding:  På Matchi, våre hjemmesider eller direkte i Vestfold Padelhall 
Endringer i oppsett: Ved færre enn 8 påmeldte lag, vil Vestfold Padelhall tilpasse spilleformatet  
     antall deltakende lag. Se ellers fullstendige turneringsregler. Minimum 4 lag      for å gjennomføre turneringen.    

 

http://www.vestfoldpadelhall.no/

