Vad är Padel?
Padel/padeltennis kommer ursprungligen från
Argentina och enkelt förklarat är padel en blandning
av tennis och squash. Namnet Padel kommer från det
engelska ”paddle” och betyder spadformat redskap.

Padelbanan
Padel spelas på en plan som omges av tre meter
höga väggar som består av glas på kortsidan och
en del av långsidan. Där glaset slutar på sidorna tar
metallgaller vid. Både glas- och metallväggarna får
utnyttjas i spelet då bollen får studsa mot väggarna.
Planen, som delas av i mitten av ett nät har måtten
10 x 20 meter.
kornig sand. Linjerna används endast vid serve och
poängberäkningen är samma som i tennis.

Racket
Racketen som används i padel skiljer sig mot tennis
då det saknar senor. Materialet är av komposit och
Ett padelracket är knappt fyra centimeter tjockt
och har ett kort skaft som gör att det blir lättare att
behärska och få till ett fungerande spel.
-

spelare föredrar runda racket medan de avancerade
spelarna väljer diamantformade rack och däremellan
kommer det droppformade racket. Vi har både hyrracket och racket att provspela för att sedan kunna
köpa.

Bollar
Bollen som används i padel ser ut som en traditionell
tennisboll, men är mjukare då den har lägre tryck. Du
shopen.

Skor och klädsel
Det är bra att ha skor anpassade för padel för att få
bra fäste. Sulorna på dessa skor har ofta ett zickzack-mönster och är mer stabila än till exempel
löparskor. I övrigt kan det vara bra att ha på sig shorts
du alltid en ny boll nära till hands ifall du skulle missa

Hur går det till?
Padel/Padeltennis spelas av två dubbelpar, med undantag för singelpadel.
Räknesätten är samma för tennis, matcherna
kan spelas bäst av 3 eller 5 set. (se nedan)
Linjerna används bara vid serve,
därefter används hela banan.
Den spelare som servar första gången
står till höger om mittlinjen på sin sida
och servar diagonalt över nät på motståndarens sida där bollen måste studsa i serverutan.
Vidare i spelet alternerar man spelare
och sida vid serve.
Precis som i tennis har man en
första- och en andra serve.
Varje poäng startas med underhandserve. Det innebär att racketen inte får
träffa bollen högre än höften vid serve.
När man servar får bollen inte träffa sidogallret
efter studs, men det är ok att den träffar glaset.
När spelet är igång får bollen slås på
volley eller studsa max en gång i golvet
och sedan mot väggarna innan den
returneras till motståndarnas sida.
Du kan även slå tillbaka bollen genom
att först slå den i din egen glasvägg.
Poängen är förlorad om bollen studsar två gånger på din sida, går direkt i
motståndarens väggar, slås direkt ur
”buren” eller träffar en spelare.

Poängräkning
Padel spelas som tennis med game och set.
Vanligtvis spelas bäst av 3 eller 5 set.
Poängen räknas 15 30 40 och game.För att
vinna ett game måste det skilja minst två
poäng. Vid ställningen 40-40 måste man därför vinna två poäng i rad för att vinna gamet.
För att vinna ett set gäller det att först komma till
sex vunna game med minst två games skillnad.
Vid ställningen 5-5 spelar man till sju
vunna game, tex 7-5 i game.
Vid ställningen 6-6 spelar man ett sk
tiebreak. Tiebreaket spelas först till sju vunna
poäng och vinst med minst två poängs marginal.
De par som började serva i setet inleder
med att serva en poäng, därefter
servar man två poäng var.

