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NetPort Science League (NSL) för damer. Matcherna spelas på House of Padel i Karlshamn enligt ett
fastställt spelschema.
Speltid är ca 1,5 timme per match. 10 eller 15 matcher per säsong.
Varje lag erhåller ett rör bollar vid sin första match varje säsong.
Kostnaden beror på om det blir 10 eller 15 matcher. Läs mer under SÄSONG.
Vinnarna av NSL erhåller priser.

Anmälan görs till tävlingsledningen, info@houseofpadel.se, eller via Matchi. Anmälan ska innehålla föroch efternamn, mobilnummer och e-post till båda spelarna i laget.
Nytt lag sätts på kö till kommande säsong. Inget lag tas in under pågående säsong med undantag om ett
lag har begärt utträde. Om flera nya lag är anmälda sätts lagen in i den ordningen som de anmäldes. Läs
mer under WILDCARD
Om det finns sex lag på kö kommer en helt ny division startas i samband med ny säsong.

Under en säsong spelar man två eller tre serier. Läs mer under SERIE.
Inför ny säsong har befintliga lag förtur för att få vara med på nytt. Nya lag kan tas in mellan säsonger och
dessa lag placeras in i seriesystemet enligt uppskattad spelstyrka. Läs mer under UPP- OCH
NEDFLYTTNING

En serie består av ett antal divisioner med sex lag i varje. Varje lag möts en gång vilket ger fem matcher
(omgångar) per lag.
Två eller tre serier spelas per säsong. Efter varje serie och säsong görs upp- och nedflyttningar mellan
divisionerna. Läs mer under UPP- OCH NEDFLYTTNING.

Ett lag består av två spelare. Ett lag får ta in en eller två reserver till en match. Dessa reserver får inte
spela i ett lag i samma eller högre division. Under en match får endast två spelare spela.
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En reserv får spela för flera lag under en serie men ej gå ner i division (lex Blanting).

Matcherna spelas enligt en fastställd spelordning med både dag och tid.
Alla ska vara redo att spela 15 minuter före utsatt tid för att undvika förseningar.
En match kan flyttas. Läs mer under FLYTT AV MATCH.
Om ett lag inte kommer till matchen innebär det att man uteblivit från matchen. Läs mer under
UTEBLIVANDE FRÅN MATCH.

Om ett eller båda lagen vill ändra speldag och/eller matchtid så görs detta upp mellan de båda lagen. Ni
bokar själva ny speldag och tid utan ersättning för den ordinarie matchtiden. Den ordinarie matchtiden får
ni i så fall disponeras hur ni vill.
En flyttad match ska spelas senast samma dag som den sista omgången i en runda.
Om lagen ej kommer överens om en ny speldag och/eller tid blir det walkover. Läs mer under WALKOVER.

Om lagen ej kommer överens om en ny speldag och/eller tid måste laget som ville flytta matchen lämna
walkover och därmed förlust med 0-6, 0-6.

Lag som uteblir från match förlorar med 0-6, 0-6. Tävlingsledningen ska informeras av det vinnande laget.
Läs mer under DISKVALIFIKATION.

Om ett lag uteblir från två eller fler matcher under en och samma serie flyttas laget automatiskt ner en
division till nästa serie eller säsong. Detta lagets plats kommer då ersättas. Se ERSÄTTNING AV LAG.

Bollar tas med till matchen enligt mailet som kommer några dagar innan matchen. Nya bollar
rekommenderas men lagen kan innan matchen komma överens om att bättre begagnade bollar används.
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En match spelas i bäst av tre set. Vid ställningen 6-6 i ett set ska ett tiebreak till sju spelas.
Om det efter två set återstår 20 minuter av matchtiden ska matchen avgöras i ett supertiebreak. Först till
10.
För en match som avgjorts i supertiebreak skrivs resultat för det tredje setet in som 1-0 eller 0-1. Ex 2-1 i
set, 6-4, 3-6, 1-0 i game.
I övrigt spelas matcherna enligt Svenska Padelförbundets regler.
Om matchen är färdigspelad med mindre än 15 minuter kvar till nästa match ska starta är man skyldig att
lämna banan om alla fyra som ska spela den efterföljande matchen är redo.

Det vinnande laget ansvarar för att resultatet läggs in omedelbart efter matchen.

Tabellen rangordnas efter antal vinster.

För att skilja lag med samma antal vinster åt gäller ordningen:
1.
2.
3.
4.

Inbördes möte
Inbördes setskillnad
Inbördes gameskillnad
Omspel

De två högst placerade lagen i varje division efter varje serie flyttas upp till högre division inför nästa serie.
De två lägst placerade lagen i varje division efter varje serie flyttas ned till lägre division inför nästa serie.
Nya lag kan tas in mellan säsonger och dessa lag placeras då in i seriesystemet enligt uppskattad
spelstyrka. Detta innebär att reglerna för upp- och nedflyttning inte är garanterade mellan säsonger.
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Lag som vill dra sig ur seriespelet ska omedelbart informera tävlingsledningen. Startavgiften för säsongen
betalas ej tillbaka Läs mer under ERSÄTTNING AV LAG.

Om ett lag behöver ersättas kan ett wildcard till nytt lag delas ut.

Om ett lag begär utträde eller blir diskvalificerat kommer det lagets plats i seriesystemet ersättas inför
kommande runda enligt turordningen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wildcard
Högst placerat nedflyttat
Lag placerat trea
Lägst placerat nedflyttat lag
Lag placerat fyra
Högst placerat uppflyttat lag från division två steg ner
Lägst placerat uppflyttat lag från division två steg ner

Startavgiften ska vara betalad innan säsongen startar.
Alla som är med i NSL godkänner att vi kan komma att publicera bilder både med och utan namn på
House of Padels hemsida, Facebook, Instagram och Twitter. Vi kan även komma att publicera
spelscheman och resultatlistor på hemsida, Facebook, Instagram och Twitter med namn.

Om situation uppstår som ej täcks av reglerna eller om regel är oklar äger tävlingsledningen rätt att fatta
ett beslut. Läs mer under TÄVLINGSLEDNING.

Tävlingsledningen består David Svensson, Martin Andersson, Uffe Smiding. Vi nås på
info@houseofpadel.se.
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Martin Andersson

Regelverk skapat
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