
 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER BULLPADEL EXPLOSION 
 
Bullpadel Explosion är en rikstäckande ungdomstävling med finalspel i Båstad. 
Uttagningstävlingar sker på regional nivå och följer Svenska Padelförbundets 
indelningar av regioner. Tävlingen har som målsättning att inspirera fler barn och 
ungdomar i landet att spela padel och syftar till att kombinera den ideella styrkan 
i svensk idrottsrörelse med padelns kommersiella kraft. 
 
§ 1. Åldersklasser 
Tävlingen kommer, det inledande året 2022, att spelas i fyra olika klasser.  

● F14 - Flickor födda 2008-2009 
● P14 - Pojkar födda 2008-2009 
● F16 - Flickor födda 2006-2007 
● P16 - Pojkar födda 2006-2007 

 
§ 2. Bollar 
Den officiella matchbollen tas fram i samarbete med tävlingens titelsponsor Bullpadel. 
 
§ 3. Rätt att delta 
Spelare äger rätt att delta under förutsättning att spelaren är medlem i padelförening 
ansluten till Svenska Padelförbundet. Spelaren får endast delta i en regionstävling och i 
den region som padelföreningen tillhör. 
 
§ 4. Regionsnivå 
Spelplatser och arrangörer av regionsfinaler bestäms av huvudorganisationen av 
Bullpadel Explosion och inbjudan till deltagande går ut dels via föreningar och dels via 
andra kanaler för att nå padelspelande ungdomar. Tävlingsledare från 
huvudorganisationen kommer att finnas på plats vid samtliga regionsfinaler. 
 
Skåne och Blekinge - WAP Skurup 2-3 april 
Dalarna, Gävleborg, Uppland - WAP Uppsala 2-3 april 
Värmland, Örebro, Västmanland - WAP Lillån 2-3 april 
Jämtland-Härjedalen, Västernorrland - WAP Uppsala 2-3 april 
Småland, Östergötland - WAP Växjö 9-10 april 
Västra Götaland, Halland - WAP Lidköping 9-10 april 
Västerbotten, Norrbotten - WAP Umeå 9-10 april 
Gotland, Stockholm, Sörmland - WAP Rosersberg 9-10 april 
 
 



 

● Oavsett antal anmälda lag utgår tävlingen från gruppspel där alla deltagande par 
garanteras minst två matcher. (detaljerad beskrivning § 7) 

● Rankingpoäng och övrigt regelverk följer Svenska Padelförbundets 
bestämmelser. 

● Arrangerande förening ansvarar för att tävlingen genomförs med fair play och 
god tävlingsanda. Det innebär bl a att: 

○ Föräldrarna får givetvis uppmuntra och heja på sina barn men gärna 
också applådera åt motståndarens bra bollar.  

○ Spelarna dömer själva och behövs domare är det tävlingsledare som 
hjälper till med den biten (inte föräldrar). 

○ Spelare hälsar på varandra innan match, tackar varandra efter match och 
uppträder schysst mot såväl medspelare som motspelare under spelet. 

● Arrangerande förening delar ut välkomst-paketet till alla deltagare i tävlingen. 
Innehållet i detta arbetas fram centralt. 
 

§ 6. Riksnivå - Sverigefinal 
Varje klass består av 12 deltagande par. Varje region (indelningen följer Svenska 
Padelförbundet regioner) deltar med minst ett par till varje klass. Utöver detta har de 
fyra regionerna med flest antal anmälda lag ytterligare en plats i Sverigefinalen. 
Maximalt två lag från samma region kan delta. Slutspelet äger rum i Båstad mellan 20-
23 juli 2022.  
 
Spelform: 
Samtliga matcher inleds med poolspel med tre lag/grupp. Vinnande lag går vidare till 
semifinal, tvåorna till spel om plats 5-8 samt treorna till spel om plats 9-12. 
 
Matcher: 
Matcherna spelas i bäst av tre fulla set.  
 
Tävlingsplats: 
Finalspelet sker i Båstad med omnejd och kommer att genomföras utomhus om vädret 
tillåter. Reservplan för inomhusspel kommer att finnas.  
 
Domare/matchledare: 
Deltagande par dömer själva förutom semifinal/final då domare kommer att finnas på 
plats. Övriga matcher har tävlingsledare på plats om frågor uppstår. 
 
Seedning och regionsspridning 
Deltagare från samma region kan ej möta varandra i inledande poolspel. De fyra högst 
rankade paren spelar i varsin grupp.  



 

 
§ 7. Gruppspel beroende på antal lag 
 
För att säkerställa att tävlingen kan genomföras på ett bra sätt och under en och 
samma helg har vi ett max antal anmälda lag på 32 par per kategori (F14, P14, F16 och 
P16). Skulle arrangerande förening ha möjlighet att ta in fler lag tillåter vi detta och 
tävlingskommitén presenterar då upplägget beroende på antalet lag. Alla tävlingar 
kommer att genomföras genom gruppspel där alla deltagande par garanteras minst två 
matcher. Inga plate-klasser eller placeringsmatcher spelas. Rangordningen i gruppen 
bestäms av 1) Antal vinster 2) Inbördes möte 3) Set-skillnad 4) Game-skillnad 5) Vunna 
game. Skulle något lag tvingas lämna WO i någon match stryks samtliga resultat mot 
detta lag i tabellen. 
 
Antal anmälda lag: 
24-32: 8 grupper med 3-4 lag. Seedning (1-8) görs om tidigare rankingpoäng finns. Max 
åtta seedade lag som, i såna fall, indelas i varsin grupp. Vinnarna av varje grupp går 
vidare till kvartsfinal där högst rankade lag ställs mot åttondeseedade paret i 
slutspelsträd osv. Matcherna spelas i bäst av tre set med super-tiebreak (upp till 10 
poäng) i avgörande set. 
 
21-23: Fyra grupper med 5-6 lag. Seedning (1-4) görs om tidigare rankingpoäng finns. 
Max fyra seedade lag som i såna fall indelas i varsin grupp. Vinnarna av varje grupp går 
vidare till semifinal. Matcherna spelas i bäst av tre set med super-tiebreak (upp till 10 
poäng) i avgörande set. 
 
16-20: Fyra grupper med 4-5 lag. Seedning (1-4) görs om tidigare rankingpoäng finns. 
Max fyra seedade lag som indelas i varsin grupp. Vinnarna av varje grupp går vidare till 
semifinal. Högst rankade laget ställs mot fjärderankade laget i en eventuell semifinal. 
Matcherna spelas i bäst av tre set med super-tiebreak (upp till 10 poäng) i avgörande 
set. 
 
12-15: Fyra grupper med 3-4 lag. Seedning (1-4) görs om tidigare rankingpoäng finns. 
Max fyra seedade lag som indelas i varsin grupp. Vinnarna går vidare till semifinal. 
Högst rankade laget ställs mot fjärderankade laget i en eventuell semifinal. Matcherna 
spelas i bäst av tre set med super-tiebreak (upp till 10 poäng) i avgörande set. 
 
11: Tre grupper med 3-4 lag. Seedning (1-3) görs om tidigare rankingpoäng finns. Max 
tre seedade lag som indelas i varsin grupp. Gruppvinnarna möter varandra i nytt 
gruppspel för att kora segrare. Matcherna spelas i bäst av tre set med super-tiebreak 
(upp till 10 poäng) i avgörande set. Vid finaldagarna i Båstad spelas två grupper med 5-



 

6 lag där de två första i varje grupp går till semifinal. Fyra seedade lag och matcherna 
spelas i bäst av tre set med super-tiebreak (upp till 10 poäng) i avgörande set. 
 
8-10: Två grupper med 4-5 lag. Seedning (1-4) görs om tidigare rankingpoäng finns. 
Max fyra seedade lag där förstaseedade paret hamnar i samma grupp som det 
fjärdeseedade paret. De två bästa lagen i varje grupp går vidare till semifinal där 
vinnarna i grupp 1 möter tvåan från grupp 2. Matcherna spelas i bäst av tre set med 
super-tiebreak (upp till 10 poäng) i avgörande set. 
 
6-7: Två grupper med 3-4 lag. Seedning (1-2) görs om tidigare rankingpoäng finns och 
dessa placeras då i varsin grupp. De två bästa lagen i varje grupp går vidare där 
vinnarna i grupp 1 möter tvåan från grupp 2. Matcherna spelas i bäst av tre set med 
super-tiebreak (upp till 10 poäng) i avgörande set. 
 
5: Gruppspel där alla lagen möts. Matcherna spelas i bäst av tre set med super-tiebreak 
(upp till 10 poäng) i avgörande set. 
 
4: Gruppspel där alla lagen möts. Matcherna spelas i bäst av tre fulla set. 
 
1-3: Tävlingen genomförs genom matcher i bäst av tre fulla set. Alla regioner har med 
representant i riksfinalen i varje kategori. Regionstävlingen är inte sanktionerad om färre 
än fyra lag deltar i regionsfinalen. 
 
§ 8. Anmälan 
 
Anmälan till tävlingen görs via Rankedin.com all information med kring denna finns på 
hemsidan www.bastadexplosion.com. 
 
 
 
 
 
 

  
 


