Inbjudan till seriespel
Veteran
Nordvästra Götalands Bordtennisförbund (NvgBTF) inbjuder föreningarna inom
distriktet till veteranserierna säsongen 2016-17.
Alla som är födda 1967 och tidigare får spela veteranserierna. Veteranserierna
spelas med tvåmannalag, 2 singlar, en dubbel och 2 singlar. Alla delmatcherna
spelas klart även om ett lag redan har vunnit lagmatchen.









Serieavgiften/lag är 500 kr och faktureras anmälande förening.
Ingen förening får anmäla sig om inte årsavgiften är betald.
Serieavgiften ska vara betald innan seriestarten.
Urdraget lag från 10 oktober – seriestarten (första matchen i respektive
seriegrupp), 500 kr.
Urdraget lag från seriestarten, serieavgiften plus 500 kr.
Samtliga matchprotokoll ska sparas av hemmalaget ändå fram till serien är
avslutad. Protokollen ska kunna uppvisas vid behov. Om föreningen inte sköter
detta kan föreningen debiteras 250 kr.
Ej elektroniskt inmatat resultat: 500 kr (skall rapporteras inom ett dygn).

Serieperiod:
2016:

Vecka 42 - 50

2017:

Vecka 2-10

Veteranserierna spelas med hemma- och bortamatcher. Har ni några speciella
önskemål så var vänlig att ange det i samband med er anmälan eller på
lagledarblanketten.

SERIEANMÄLAN 2016-2017
Veteraner

Föreningsnamn: ________________________________________________________
Anmälningsvillkor:
Pkt 1

Dessa anmälningsvillkor avser serieanmälan för ovanstående förening, nedan kallad föreningen, i seriespel
under spelåret 2016/20177 arrangerade och administrerade av Nordvästra Götalands BTF nedan kallat
NvgBTF. Förutom dessa villkor gäller NvgBTF:s seriebestämmelser samt SBTF:s tävlingsregler.

Pkt 2

Sista dag för anmälan är 1 oktober, vid för sen anmälan riskerar föreningen att mista sin serieplats.

Pkt 3

Föreningen förbinder sig med denna anmälan till NvgBTF att betala fastställda avgifter.

Pkt 4

Förening som drar sig ur serien under perioden 10 oktober – seriestarten (första speldatum i tillhörande
seriegrupp) debiteras 500 kr. Vid avhopp efter seriestarten debiteras föreningen full serieavgift samt 500 kr.

Pkt 5

Serieavgiften spelåret 2016/2017 är 500 kr för veteranserierna. Avgifterna faktureras anmälande förening.

Pkt 6

Samtliga matchprotokoll ska sparas av hemmalaget eller sammandragsarrangören ändå fram till serien är
avslutad. Protokollen ska kunna uppvisas vid behov. Om föreningen inte sköter detta kan föreningen debiteras
250 kr.

Pkt 7

Samtliga matchresultat ska rapporteras elektroniskt av hemmalaget alternativt sammandragsarrangören inom
ett dygn efter färdigspelad match. Om föreningen inte sköter detta debiteras föreningen 500 kr/protokoll.

***************************************************************************************************************************** *********************
Med underskrift nedan har föreningen tagit del av och godkänt ovanstående anmälningsvillkor.
Anmälan är endast giltig med underskrift av ordförande alt. sekreterare/kassör inom föreningen.
_______________________________________________________________________
Ordförande / alt. Sekreterare/alt. Kassör

_____________________________________________________
Ort och datum

_______________________________________________________________________
Namnförtydligande

Skickas till: Nordvästra Götalands BTF, Box 418, 541 28 Skövde
E-post: kansli@nvgbordtennis.com Fax: 010-476 41 01

Lagledaruppgifter 2016-17
(En blankett per lag)

Förening

…………………………………………………………………..…….…..

Lagnamn

…………………………………………………………………..………...

Lagledare

…………………………………………………………………….………

Telefon

…………………………………………………………...…….………….

E-post

……………………………………….…………………….………...……

Övrig kontaktperson

………………………………………………………….…………………

E-post

……………………………………………………….……………………

Önskar ni hemmamatcher någon speciell veckodag?………………………………………..

Blanketterna Anmälan och Lagledaruppgifter ska vara kansliet tillhanda senast 1 oktober
2016 via e-post, fax eller brev.

Nordvästra Götalands BTF
Box 418
541 28 SKÖVDE
E-post: kansli@nvgbordtennis.com
Faxnummer: 010-476 41 01

