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2019/20

NYHETER SÄSONGEN 2019/20
*

En ny singelspelare tillåts efter dubblarna i seniorserierna division 4-7

INFORMATION
*

Stockholms Bordtennisförbunds hemma/borta-serier startar vecka 41, 713 oktober 2019.

*

Damserierna startar med division 3 i distrikten!

*

S:t Erikscupen spelas helgerna:
1920/10 2019
30/1101/12 2019
Slutspelet 1819/4 2020

2526/1 2020
1415/3 2020

*

S:t Erikscupen säsongen 2019/20.
St Erik är öppet för ungdomar födda 2004 och yngre (8 årsklasser). Grundspelet spelas i 4 tvåårsindelade serier
med åldersklasser enligt följande: 2004/05, 2006/07, 2008/09 och 2010/11. Grundspelet är uppdelat i en höst- och
en vårserie. Slutspelet, som är indelat i de 8 åldersklasserna 2004 – 2011, spelas 1819 april 2020.

*

Två föreningar kan slå sig ihop och bilda ett S:t Erikscupslag! Detta under förutsättning att minst en av
föreningarna ej har något annat lag i den åldersklassen! Det är då viktigt att föreningarna noterar på
anmälningsblanketten vilken klubb de slagit sig samman med!

*

Det går bra att anmäla flera lag i serierna som då betecknas med A, B, C och så vidare i divisions- och
veteranserierna , respektive 1, 2, 3 och så vidare i pensionärsserierna och i S:t Erikscupen.

*

Rookie-Cupen, vår ”nybörjartävling” för lag, fortsätter och är öppen för de spelare som ej deltagit i S:t
Erikscupen.
Information om Rookie-Cupen skickas till föreningarna i oktober/november 2019.

*

Observera att spelare endast kan spela i ett lag per speldag (lottat speldatum gäller).
Undantag kan göras när det gäller krockar mellan veteranlag och vanliga serielag.

*

Förbundet kan vid fastställande av speldatum endast försöka undvika krock av föreningarnas hemmamatcher.

Fortsättning på nästa sida!

Fortsättning från föregående sida!

*

För att i görligaste mån utjämna lokalkostnaderna mellan klubbarna fortsätter vi med den extra avgiften,
”lokalavgift”, på 200 kronor per anmält lag i S:t Erikscupen. Dessa pengar ”öronmärks” för att sedan delas ut som
hyresbidrag till de klubbar som arrangerar sammandrag.
Observera att full kostnadstäckning inte kan ges och att bidraget utbetalas efter säsongens slut.

*

Även denna säsong går det att anmäla ytterligare lag eller ta bort lag till och med den 22/8 2019 i divisionsserierna
och den 4/9 2019 i S:t Erikscupen (pojkar). Dock måste de lag man vet eller tror att man vill ha med anmälas nu på
bifogad anmälningsblankett för att vi skall kunna göra en preliminär serieindelning.

*

Mer om representationsreglerna finns på vår hemsida. www.stbtf.se.

Speldagar: Vi ber föreningarna att i möjligaste mån undvika lördagar och söndagar som speldagar i hemma/bortaserierna. Observera och planera redan nu in sammandragshelgerna!
Resultatrapportering: Skall ske senast 2 dygn efter spelad match via ”PlanAssist”, (Läs mer om ”PlanAssist” via
denna länk http://bitly.com/mIIJEe. Underlåtelse att rapportera i tid debiteras 200 kronor.
Priser: Seriesegrarna i seniorserierna erhåller plaketter. I S:t Erikscupen får seriesegrarna i vårserierna samt de 4 bästa
lagen i slutspelet plaketter.
Önskemål: Önskemål om serieindelning, sammandrag, speldagar och så vidare kan anges på anmälningsblanketten.
Stockholms Bordtennisförbund kan dock inte garantera att önskemål uppfylls.
Program: Spelprogram och resultat kommer att uppdateras löpande fr.o.m. oktober på StBTFs hemsida. (www.stbtf.se)
Spelprogram i pappersform kan också hämtas på StBTFs kansli.
Anmälan: Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett, som insändes till Stockholms Bordtennisförbund,
Liljeholmshallarna, Mejerivägen 4, 117 43 Stockholm, senast 9 augusti 2019. Observera att en komplett
anmälningsblankett måste fyllas i för varje lag och en sammanställningsblankett för varje förening! Tänk på att
anmälan är komplett när, spellokal, matchdag och tid, lagledare med epost och telefon finns med. Detta för att
serieprogrammet ska komma ut i tid.
Walk-Over-, utgåttavgifter: I senior- och veteranserierna är wo-avgifterna 200:- per match. Avgiften för att dra ur ett
lag är motsvarande en serieavgift. Det är fritt att dra bort anmälda lag t.o.m 23/8, därefter fram till 24/9 debiteras en
administrativ avgift på 500:-. För lag som drar sig ur efter 24/9 debiteras full startavgift och därtill den lika stora
straffavgiften om laget drar sig ur eller utesluts ur serien.
För ungdomsserierna gäller andra belopp, se inbjudan till Sankt Erikscupen nedan.
Startavgiften: Vi skickar ut fakturor i augusti 2019.

STOCKHOLMS BORDTENNISFÖRBUND / TÄVLINGSKOMMITTÉN

SENIORSERIERNA OCH S:T ERIKSCUPEN POJKAR 2019/20:
Stockholms Bordtennisförbunds tävlingskommitté har härmed nöjet att inbjuda Er förening till deltagande i 2019/20 års
distriktsserier i bordtennis enligt följande:

SVENSKA HERRSERIEN, DIVISION 4, 5, 6 och så vidare (4-mannalag)
Dessa serier är en fortsättning på Svenska Bordtennisförbundets administrerade serier. Det är tillåtet att ha B-, C-, D-lag
och så vidare. Serierna spelas med 4-mannalag och enligt hemma/borta-systemet. Damer får deltaga i lagen.
Startavgift:

1650 kronor.

SVENSKA DAMSERIEN DIVISION 3 och så vidare (2-mannalag)
Damserien är en fortsättning på Svenska Bordtennisförbundets administrerade serier men det är tillåtet att ha B-, C-lag
och så vidare. Vi försöker spela sammandragsserie, 2-mannalag, eventuellt ihop med några andra distrikt.
Startavgift:

595 kronor.

VETERANSERIEN HERRAR -35 DIVISION 1, 2, 3 och så vidare (3-mannalag)
Dessa serier är helt fristående från övriga serier och öppen för spelare födda 31/12 1985 eller tidigare. Serierna spelas
med 3-mannalag och enligt hemma/borta-systemet. Damer får deltaga i lagen.
(Samtliga lag skall anmälas i huvudföreningens namn. Det är tillåtet att ha B-, C-lag och så vidare. Spelare äger rätt
att delta i huvudförenings veteranlag även om de tillhör en farmarförening.)
Startavgift:

1350 kronor.

VETERANSERIEN HERRAR -50 (3-mannalag)
Denna serie är helt fristående från veteranserien -35 och övriga serier, dvs deltagarna får även delta i Veteran –35 och
Svenska herrserierna. Veteranserien -50 är öppen för spelare födda 31/12 1970 eller tidigare. Serien spelas med 3mannalag. Damer får deltaga i lagen. Kom gärna med synpunkter på hur serien skall läggas upp! (Samtliga lag skall
anmälas i huvudföreningens namn, det är tillåtet att ha B-, C-lag och så vidare. Spelare äger rätt att delta i
huvudförenings lag även om de tillhör en farmarförening.)
Startavgift:

1350 kronor.

VETERANSERIEN DAMER -35 (2-mannalag)
Denna serie är helt fristående från övriga serier och öppen för damspelare födda 31/12 1985 eller tidigare. Davis Cupsystemet används. (Samtliga lag skall anmälas i huvudföreningens namn, det är tillåtet att ha B-, C-lag och så
vidare. Spelare äger rätt att delta i huvudförenings lag även om de tillhör en farmarförening.)
Startavgift:

595 kronor.

VETERANSERIEN DAMER -50 (2-mannalag)
Denna serie är helt fristående från veteranserien -35 och övriga serier, dvs deltagarna får även delta i Veteran –35 och
Svenska herr- och damserierna. Veteranserien -50 är öppen för damspelare födda 31/12 1970 eller tidigare. Serien
spelas med 2-mannalag enligt Davis Cup-systemet.
(Samtliga lag skall anmälas i huvudföreningens namn, det är tillåtet att ha B-, C-lag och så vidare. Spelare äger rätt
att delta i huvudförenings lag även om de tillhör en farmarförening.)
Startavgift:

595 kronor.
Fortsättning på nästa sida!

Fortsättning från föregående sida!
PENSIONÄRSSERIEN HERRAR OCH DAMER -63 (3-mannalag)
Denna serie är helt fristående från veteranserierna -35, -50 och övriga serier. Pensionärsserien -63 är öppen för spelare
födda 31/12 1957 eller tidigare. Observera att man måste vara pensionär, så att man kan spela under dagtid, för att
deltaga i denna serie.
Några specialregler för pensionärsserierna: (I övrigt gäller Stockholms Bordtennisförbunds regler.)
* Samtliga 10 matcher spelas ut.
* I dubbeln kan 1 till 2 ”nya” spelare sättas in (precis som i övriga serier).
* I en av de 3 avslutande singelmatcher efter dubbeln går det att sätta in en av de nya spelarna från dubbeln eller en helt
ny spelare.
(Sammanlagt kan alltså 3-6 spelare delta i en lagmatch!)
* Spelveckorna blir inte riktigt desamma som för övriga serier.
* I augusti månad träffar vi representanter för pensionärsföreningarna för att besluta om övriga
specialregler och för att gemensamt göra serieindelningen.
Pensionär -63 behöver inte nödvändigtvis spela i denna serie utan kan också deltaga i veteran -35 och -50 samt svenska
herr- och damserierna om så önskas.
Startavgift:

420 kronor.

S:T ERIKSCUPEN POJKAR (3-mannalag)
Pojkserierna spelas i åldersgrupperna 2004, -05, -06, -07, -08, -09, 10, respektive -11. Lagen indelas i olika divisioner
baserade på spelstyrka enligt förra säsongens spel.
*

Pojkarna spelar med 3-mannalag. (Flickspelare får deltaga i pojkserierna)

*

S:t Erikscupen säsongen 2019/20
Indelning och kvalificeringssystem. St Erik är indelat i 8 olika åldersklasser, från pojkar födda 2004 t.o.m pojkar
födda 2011. Grundspelet spelas i gemensamma serier enligt följande; (4 st), 2004/05, 2006/07, 2008/09 och
2010/11. Grundspelet är uppdelat i en höst- och en vårserie. Höstserien görs efter uppskattad spelstyrka i samråd
förening/förbund. Vårserien indelas beroende på lagens höstplacering. Slutspelet avgörs i cupform och alla
åldersklasser var för sig! (8 st). För lag i ålderskategorierna 2004 -05 -06 och -07 går det att anmäla sig direkt till
slutspelet. För att få chansen att gå till slutspel direkt utan seriespel krävs att klubbarna dels begär detta samt att de
lämnar en preliminär laguppställning så att förbundet kan ta ställning till om det är berättigat. Spelare i lag som
anmälts direkt till slutspel kan inte deltaga i seriespelet för något annat av föreningens lag i S:t Erikscupen.

*

Säsongen avslutas med ett slutspel 18-19/4 2020

*

S:t Erikscupen är helt fristående från andra åldersserier och svenska serien varför pojk- och flickspelare kan spela i
S:t Erikscupen och därefter ändå spela i de övriga serierna, enligt gängse representationsregler.

*

Två föreningar kan slå sig ihop och bilda ett S:t Erikscupslag! Detta under förutsättning att minst en av
föreningarna ej har något annat lag i den åldersklassen!
Det är mycket viktigt att föreningarna noterar på anmälningsblanketten vilken klubb de slagit sig samman med!

*

Det går bra att anmäla så många lag som önskas i varje åldersklass/serie, men observera representationsbestämmelserna.

*

Alla matcher i S:t Erikscupen spelas under samma helger, så planera ej för att spelare skall deltaga i flera lag!

*

- Att lämna w.o. kostar 100 kronor per match.
- Lag som utgår/utesluts måste betala 200 kronor i en extra administrativ avgift.

*

Vid klubbledarträffen 2001 togs beslutet att samtliga föreningar måste kunna arrangera minst ett
sammandrag per anmält lag. Vilket/vilka skall anges i anmälan. Glöm inte att boka lokaler för sammandragen
redan nu! Vi har bokat tider i några hallar där lag utan egna lokaler kan arrangera sammandrag, skriv gärna på
anmälningsblanketten vilken helg som skulle passa er förening!

Startavgift:

860 kronor.

ANMÄLNINGSBLANKETT STOCKHOLMS BORDTENNISFÖRBUNDS SERIER 2019/20.
SENIORSERIERNA:

Sv. Herr

Sv. Dam

S:T ERIK:
Ålder

Ålder

Vet. Herr

Vet. Dam

Ålder

Pensionär

Pojkar

(OBS! En blankett för varje lag ni anmäler!)
Förening: .....................................................................................

Lag: ............................................................................
(Till exempel lag: A, B, C alternativt 1, 2, 3.)

Lagledare: ...................................................................................

Tel bost: .....................................................................

Adress: ........................................................................................

Tel arb:.......................................................................

Postadress: ..................................................................................

Tel mobil: ..................................................................

e-postadress (e-mail): ..................................................................
(Viktigt att de som har e-postadress noterar denna!)

Hemmalokal:...............................................................................

Antal bord: ............... Tel hall: ....................................

Hallens gatuadress: .....................................................................

Ort: .............................................................................

Hur många bord i lokalen kan föreningen utnyttja till matcher?

...................

Föreningens speldräkt (ange färg):

Tröja............................................... Byxa ............................................

_______________________________________________________________________________
HEMMA/BORTA-SERIER: (Svenska Herr o Dam, Veteraner Herr o Dam samt Pensionärer)
Veckodag/dagar som lokalen disponeras: .............................................................................................................................
Matcherna börjar normalt kl. 19.00. Ange ev. annan tid: .....................................................................................................
(OBS! Det måste finnas tid till 15 minuters uppvärmning/inslagning innan matchen börjar i spellokalen, så ta
med det i beräkningen när ni anger matchstart!)

_______________________________________________________________________________
HELGSAMMANDRAGSSERIER: (S:t Erikscupen)
Helger som Ni kan arrangera sammandrag: ..........................................................................................................................
(Gäller även de föreningar som inte har egen lokal!)

Ange klockslag då sammandragen kan börja: .......................................................................................................................

_______________________________________________________________________________
LAGET SPELADE FÖRRA SÄSONGEN I:
Seriens namn:..............................................................................

Slutplacering: .............................................................

ÖNSKEMÅL: .......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
OBS! Blanketten måste vara Stockholms Bordtennisförbund till handa senast 9 augusti 2019.
Adress: Stockholms Bordtennisförbund, Liljeholmshallarna, Mejerivägen 4, 117 43 Stockholm.

SAMMANSTÄLLNINGSBLANKETT, SENIORSERIERNA OCH S:T ERIKSCUPEN POJKAR.

FÖRENING: .........................................................................................................................................................................
VÅR FÖRENING ANMÄLER FÖLJANDE LAG I 2019/20 ÅRS SERIER
.......... st. svenska herrserien (div. 4, 5, 6, osv) á 1650 kronor per lag (4-mannalag).

= ...................

.......... st. svenska damserien (div. 3) á 595 kronor per lag (2-mannalag).

= ...................

.......... st. veteraner herrar -35 och -50 á 1350 kronor per lag (3-mannalag).

= ...................

.......... st. veteraner damer -35 och -50 á 595 kronor per lag (2-mannalag).

= ...................

.......... st. pensionärsserien -63 á 420 kronor per lag (3-mannalag).

= ...................

.......... st. S:t Erik, pojkar 2004 á 860 kronor per lag (3-mannalag).

= ...................

.......... st. S:t Erik, pojkar 2005 á 860 kronor per lag (3-mannalag).

= ...................

.......... st. S:t Erik, pojkar 2006 á 860 kronor per lag (3-mannalag).

= ...................

.......... st. S:t Erik, pojkar 2007 á 860 kronor per lag (3-mannalag).

= ...................

.......... st. S:t Erik, pojkar 2008 á 860 kronor per lag (3-mannalag).

= ...................

.......... st. S:t Erik, pojkar 2009 á 860 kronor per lag (3-mannalag).

= ...................

.......... st. S:t Erik, pojkar 2010 á 860 kronor per lag (3-mannalag).

= ...................

.......... st. S:t Erik, pojkar 2011 á 860 kronor per lag (3-mannalag).

= ...................

Lokalavgift för totalt ................... stycken pojklag á 200 kronor per lag.

= ...................
TOTALT:

Uppgifterna lämnade av:

= _________

OBS!
Vi skickar ut faktura i augusti!

Namn: .....................................................................................................
Adress: ....................................................................................................
Postadress: ..............................................................................................
Tel:..........................................................................................................
E-post:.....................................................................................................
Underskrift: .............................................................................................

Blanketten måste vara Stockholms Bordtennisförbund tillhanda senast 9 augusti 2019.
Adress: Stockholms Bordtennisförbund, Liljeholmshallarna, Mejerivägen 4, 117 43 Stockholm.

