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1. OVERORDNET 

1. 1. Holdturneringen udbydes i fællesskab mellem Dansk Tennis Forbund (DTF) og 

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) under navnet Padel i Danmark. 

1. 2. Holdkampene kan afholdes indendørs og/eller udendørs, alt efter klubbernes 

faciliteter. 

1. 3. Turneringen består af en herreturnering og en mixturnering. 

1. 4. Turneringen administreres af DGI og Dansk Tennis Forbund, som fungerer som 

højeste myndighed ved eventuelle tvivlsspørgsmål. 

 

2. HOLDKAMPSSTRUKTUR 

2. 1. Herrerækken består af elitedivision, 1. division vest, 1. division øst, 2. division vest 

og 2. division øst. 

2. 2. Mixrækken består af elitedivision samt 1. division øst. 

2. 3. Der er én oprykker pr. division. Der er ingen nedrykker i første sæson. 

 

3. HOLDKAMPSBETINGELSER 

3.1 Holdsammensætning 

Et hold består af mindst fire spillere. Når en spiller først har optrådt på et hold, er 

vedkommende låst på pågældende hold for resten af sæsonen. Bruttotruppen til en 

given holdkamp har ingen øvre grænse.  



 

 

For at deltage på et hold skal spilleren have oprettet en unik brugerprofil i DTF 

Tournament Software. Brugerprofilen skal være tilknyttet den klub/det center, som 

spilleren repræsenterer i holdturneringen. 

3.2 Holdopstilling 

Forud for kampstart er holdkaptajnen ansvarlig for at sætte holdopstillingen til alle fire 

kampe på kampsedlen. Til en holdkamp bruges fire spillere og evt. en reserve. Hver 

spiller skal spille to kampe (en fuld kamp og et Supersæt) i hver holdkamp – og evt. en 

Golden Match Tie-Break. 

Man må kun spille én kamp med samme makker, undtaget er dog Golden Match Tie-

Break (se punkt 4.1).  

I mix-rækken spilles alle kampe som mix kampe med en mand og en kvinde.  

3.3 Spilleberettiget alder 

Spilleberettigede til seniorrækken i sæsonen 2020-21 er personer født i 2007 eller 

tidligere.  

3.4 Kampformat- og afvikling 

En holdkamp består af 4 kampe: 2 fulde kampe bedst af 3 sæt, samt 2 Supersæt kampe 

til 9 partier med normal tiebreak ved 9-9. Ved 8-8 spilles der til 10. Der spilles med no-

ad i hele holdkampen. I tilfælde af at holdkampen står 2-2, spilles der en Golden Match 

Tie-Break. (se punkt 4.1). 

Først spilles de 2 fulde kampe, dernæst spilles de 2 Supersæt kampe. 

 

4. POINTTILDELING 

Efter hver holdkamp tildeles holdene point efter følgende retningslinjer: 



 

 

Kampresultat Point (vinderhold - taberhold)  

4 – 0 4 – 0  

3 – 1 3 – 1 

3 – 2 3 – 2 

4.1 Golden Match Tie-Break 

Slutter en holdkamp 2-2 spilles der en Golden Match Tie-Break. Her spilles efter normal 

tiebreak regler, men i stedet for at spille til 7 spilles der til 10, dog behøver man ikke at 

vinde med to overskydende point. Det par der først får 10 point, har vundet 

holdkampen.  

Holdopstilling ved Golden Match Tie-Break: 

• Hvert hold vælger modstanderens opstilling/hvilke to spillere der skal spille 

kampen. 

 

5. PAUSER 

Spillere har ret til 15 minutters pause mellem spillerunder og 30 minutter mellem 

holdkampe. 

 

6. REFEREE 

Der er intet krav om referee til holdkampe. Spillere dømmer på deres halvdel. 



 

 

 

7. MAD 

Spillerne er selv ansvarlig for forplejning.  

 

8. PROTESTER 

Skal indleveres skriftligt senest 7 dage efter den formodede overtrædelse, og skal være 

ledsaget af et depositum på kr. 1000, der fortabes, hvis protesten ikke tages til følge.  

 

9. RESULTATFORMIDLING 

Hjemmeholdets holdkaptajn er ansvarlig for at indberette resultater i DTF Tournament 

Software senest 24 timer efter holdkampens afslutning. 

 

10. HJEMMEHOLDETS PLIGTER 

1. Sørge for klargjorte baner. 

2. Sørge for bolde til opvarmning og alle kampe. 

 

11. HOLDKAPTAJNENS ANSVAR 

11.1 Kontakt til udeholdet 

Holdkaptajnen er ansvarlig for at kontakte udeholdet, hvis der skulle ske ændringer eller 

andet relevant. 



 

 

11.2 Fastlægning af spilletidspunkter 

• Hjemmeholdets holdkaptajn påsætter og indtaster de endelige kamptidspunkter 

i Tournament Software i henhold til nedenstående regler og tidsfrist. 

• Særligt for holdkampe i Elitedivisionen gælder: 

o I elitedivisionen går værtskabet på skift mellem de tilmeldte hold. Det 

betyder, at holdkaptajner ikke skal påsætte tider i Tournament Software, 

da værten for den pågældende holdkampsrunde sørger for at melde et 

starttidspunkt ud. 

• Kampdagen er lørdag for Elite Herrer og søndag for Elite Mix i spilleperioden. 

• Starttidspunktet skal ligge mellem kl. 11:30 og 14:00. 

• Holdkampe i sidste spillerunde (3. spillerunde for Elite Herrer og 5. spillerunde 

for Elite Mix) skal altid afvikles henholdsvis lørdag for Elite Herrer og søndag for 

Elite Mix i spilleperioden, med kampstart senest kl. 14:00. 

• For alle holdkampe i øvrige rækker gælder: 

o Som udgangspunkt er alle holdkampe programsat til lørdag kl. 11 i den 

pågældende spillerunde. Hvis begge hold ønsker det, kan der aftales en 

anden kampdag/starttidspunkt inden udgangen af den pågældende 

spillerunde. 

 

12. HOLDTURNERINGSSTRUKTUR 

12.1 Elitedivision herrer 

Generelt:  

• 4 hold 

• 4 spillere pr. holdkamp 

• Landsdækkende 



 

 

• Spilles som division med efterfølgende slutspil 

• Divisionen spilles over 3 weekender med 2 holdkampe pr. gang. 4 hold mødes 

samme spillested og spiller 2 holdkampe.  

• Samme klub må max stille med 2 hold i divisionen. Spillerne låses fast på et hold 

resten af sæsonen, når de først har repræsenteret et hold.  

• Ved pointlighed mellem 2 hold regnes indbyrdes opgør. 

• Udlændinge tilladt, men skal have spillet 4 af 6 kampe for at deltage i slutspil. 

Slutspil, Mesterskab: 

• Nr. 1-4 i divisionen. Nr. 1 i divisionen får førstevalg til modstander blandt nr. 3-4.  

• Vinderne spiller finale om DM, taberne spiller om bronze. 

Praktisk: 

• Alle hold i divisionen forpligter sig til et værtskab for en termin med 4 baner til 

rådighed i 6 timer. 

• DGI og DTF står for afviklingen af slutspillet 

• Værter må i første omgang frit skaffe sponsorer til spilledagene. 

12.2 Elitedivision mix 

Generelt:  

• 5 hold 

• 4 spillere pr. holdkamp, 2 mænd og 2 kvinder 

• Landsdækkende 

• Spilles som division med efterfølgende slutspil 

• Divisionen spilles over 5 weekender med 2 holdkampe pr. gang. 4 hold mødes 

samme spillested og spiller 2 holdkampe. 1 hold sidder over.  



 

 

• Samme klub må max stille med 2 hold i divisionen. Spillerne låses fast på et hold 

resten af sæsonen, når de først har repræsenteret et hold.  

• Ved pointlighed mellem 2 hold regnes indbyrdes opgør. 

• Udlændinge tilladt, men skal have spillet 4 af 6 kampe for at deltage i slutspil. 

Slutspil, Mesterskab: 

• Nr. 1-4 i divisionen. Nr. 1 i divisionen får førstevalg til modstander blandt nr. 3-4.  

• Vinderne spiller finale om DM, taberne spiller om bronze. 

Praktisk: 

• Alle hold i divisionen forpligter sig til et værtskab for en termin med 4 baner til 

rådighed i 6 timer. 

• DGI og DTF står for afviklingen af slutspillet 

• Værter må i første omgang frit skaffe sponsorer til spilledagene. 

12.3 1. og. 2. division herrer og mix 

Generelt: 

• Op til 6 hold pr. række 

• 4 spillere pr. holdkamp (for mix: 2 mænd og 2 kvinder) 

• Regional i minimum 2 regioner med Storebæltsbroen som skillevæg. Antallet af 

regioner forhøjes eventuelt til 4 baseret på antal tilmeldinger 

• Vinderen af rækken rykker op. Der spilles ikke om nedrykning i denne sæson. 

Praktisk: 

• Alle hold i divisionen forpligter sig økonomisk til et værtskab for sine 

hjemmekampe i regionen 


