
    

 

Babolat Vestfold PadelhallTour (VPT): 

Vestfold Padelhall arrangerer miniturneringer hvor turneringen spilles ferdig i løpet av 3 
timer på samme dag. Turneringen spilles i forskjellige divisjoner med 6 lag i hver divisjon.  

Turneringsformatet er som følger: 

Antall deltakere: 12 (6 lag)  
Gruppeinndeling: 6 lag trekkes i 2 puljer av 3 lag 
Gruppespill:  Alle lag møter hverandre internt i puljen. Hvert lag spiller dermed 2 
   matcher i sin gruppe og ved endt gruppespill får vi en gruppetabell    
     med rangering av lag fra 1 til 3  
Spilleformat:  Kampens lengde er maks 28 minutter. Det lag som har vunnet flest games i  
     løpet av spilletiden har vunnet kampen. Etter 28 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 til semifinale, deretter finale og 
     kamp om 3. plass. De to siste lag i puljen spiller kamp om 5 plass.  
 Spilleoppsett:  Kampoppsett vil foreligge online senest kl. 1200 på turneringsdagen  
      Turneringen spilles ferdig i løpet av 3 timer.  
Premiering:  Premiering etter endt serie. 
Order of Merit:  Det opprettes en «Order of Merit» rangeringsliste hvor resultatet i hver  
                runde gir følgende poeng: 1. plass 8 poeng, 2. plass 6 poeng, 3 plass 4 poeng,  
    4 plass 3 poeng, 5 plass 2 poeng og 6 plass 1 poeng.  
Oppstart:  Januar 2023 
Antall runder:  6 terminfestede runder i hver divisjon. 2 i måneden jan – mars.  
Startavgift:  Medlemmer:  Kr. 2.200 pr. lag (kr. 1.100 pr. spiller = 157 pr. gang) 
Spilleavgift:  Ikke Medlemmer: Kr. 3.000 pr. lag (kr. 1.500 pr. spiller = 214 pr. gang) 
    Avslutning 14. April er gratis.  
Terminliste:  Se egen terminliste på www.vestfoldpadelhall.no 
Påmelding:  På Matchi, på messenger i Vestfold Padelhal på, eller på mail til 
     post@vestfoldgolfhall.no  
Spilledato passer ikke: Turneringsserien går på terminfestede spilledager. Dersom dato og tid ikke  
     passer for en på laget, kan laget ta med en reserve. Dersom ingen kan  
     spille på terminfestet dato, vil laget få null OoM poeng den aktuelle runden.  
   Spilleformatet den aktuelle dagen vil bli endret til en pulje med 5 lag og rent  
    seriespill. Lagene i hver divisjon kan evt bli enige i fellesskap om å endre  
         spilledato for en eller flere av rundene under forutsetning av at alle er enige.   
Sammenlagt OoM: Sammenlagt OoM for laget danner grunnlag for sammenlagt rangering. 
    I OoM sammendraget blir laveste poengsum for laget strøket slik at lagets  
    5 beste runder blir tellende.  

mailto:post@vestfoldgolfhall.no

