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indbyder hermed til 

 

Indendørs Padel stævne i Viborg  
 
Hvornår: Tirsdag d. 17 maj fra. Kl. 0800-16.00.   
 
Hvor: Viborg Padel Club, Livøvej 28, 8800 Viborg.    
  
Turneringsformat: 32 hold kan deltage i turneringen. Et hold består af 2 spillere. Alle hold bliver garanteret min. 4 kampe.  
De indledende kampe vil være i 8 puljer med 4 hold, hvor nr. 1 og 2 i hver pulje går videre til A-slutspil og 3 og 4 går videre i B-
slutspillet.       
 
Alle kampe spilles bedst af 3 sæt, hvor et eventuelt 3. sæt afgøres i et match-tie-breaks til 10. Såfremt tiden tillader 
kan de sidste afgørende kampe efter gruppespillet blive bedst af 3 sæt.   

 
Alle kampe spilles med Golden Point ved stillingen 40-40.  
 
Vi har 8 indendørsbaner til rådighed, hvorfor det forventes at finalen spilles omkring kl. 15. Ydermere har vi tre 
singlebaner til rådighed, hvoraf 2 er tiltænkt opvarmning inden kampene. Den sidste singlebane er reserveret til 
”Padelspecialist.dk”.  
  
Info: Turneringsledelsen forbeholder sig retten til at disponere over de 32 tilmeldingspladser, så vi får flest kredse 
repræsenteret i turneringen, men ellers er princippet først til mølle. Skynd dig derfor at tilmelde dig og din makker.  
 
”Padelspecialist.dk” vil have en stand ude i centeret hele dagen, hvor der bliver mulighed for at afprøve markedets 
nyeste bat – og selvfølgelig gøre en god handel.  
   
Præmier: 
Der er præmie til nr. 1 og 2 i  A - og B rækken.  
 
Forplejning: Der vil være forplejning i form af frokost (sandwich) og sodavand. Yderligere kommer Barbells og Vitamin 
Well med sponsorgaver til hver spiller.  
 
Pris: 500 kr. pr. hold. 

 

Betaling/tilmelding: 

Der åbnes for tilmelding fredag d. 18 februar kl. 0800.  

 

Mail til: Thomas Trend, TTR005@politi.dk. Tilmeldingsfristen er fredag d. 18. marts 2022 kl. 1400. Efterfølgende får 

holdet en mail med, at I har fået en plads, hvorefter indbetaling herefter straks skal ske til mobilepay nr. 28154388 

med teksten ”PV efterfulgt at navn/kreds”:  

 

mailto:TTR005@politi.dk
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Tilmeldingen er først registreret, når betalingen er modtaget. Bemærk at der er begrænsede antal pladser, hvorfor 

betaling skal ske hurtigst muligt.  

 

Der tages forbehold for gældende Covid-19 restriktioner. Mailadresse og mobilnummer skal opgives ved tilmelding på 

mail, så vi som arrangører kan informere jer, hvis udviklingen omkring Covid-19 medfører ændringer i forhold til 

ovenstående. 

 
Velkommen til Viborg – vi glæder os til at se jer. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Viborg Politi idrætsforening 
Mikkel Thomsen og Thomas Trend 
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