SERIEBESTÄMMELSER
GÄLLANDE SPELÅRET 2019-2020
Ändringar jämfört med föregående spelår är markerad med grå överstrykning.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR
SAMTLIGA NATIONELLA SERIER
1. INLEDNING
SBTF anordnar seriespel för herrar bestående av seriegrupperna Pingisligan,
Superettan, division 1, division 2 samt division 3 och för damer, Pingisligan,
Superettan samt division 1 och division 2. Lägre divisioner anordnas efter behov av
respektive SDF som även fastställer regler för dessa serier.
Slutspelen i Pingisligan herrar och Pingisligan damer gäller som Lag-SM.
Seriespel anordnat av SBTF regleras i SBTF:s Tävlingsregler samt dessa
Seriebestämmelser.

2. SERIEAVGIFT
Av SBTF:s förbundsmöte fastställd serieavgift skall betalas av föreningen till SBTF
enligt utsänd faktura. För att få delta i seriespel skall avgiften vara betald innan
seriestart.

3. GARANTISUMMA
Regeln är borttagen.

4. ANTAL SERIEGRUPPER
Pingisligan herrar, Superettan herrar, Pingisligan damer och Superettan damer
består av en grupp. Division 1 damer består av två grupper, division 1 herrar och
division 2 damer består av fyra grupper, division 2 herrar består av åtta grupper
samt division 3 herrar består av 16 grupper.
Varje grupp skall så långt det är möjligt omfatta åtta lag. SBTF fastställer
gruppindelningen.
Om inte tillräckligt med lag anmäler sig kan antalet seriegrupper bli lägre än
ovanstående.

5. LAGETS STORLEK OCH ANTAL SET
Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan damer samt division 1 damer och
division 2 damer spelas med tremannalag på två bord.
Övriga serier spelas med fyramannalag på två bord.
I div. 1-3 herrar får match komma till stånd även om ett eller båda lagen innehåller
tre spelare. Hemmalagets spelare benämns A 1, A 2, A 3 och A 4 medan
bortalagets spelare benämns B 1, B 2, B 3 och B 4.
Lag som kommer till spel med enbart tre spelare skall använda platserna A1-A3
respektive B1-B3 samt första dubbel till de spelare som deltar i matchen. Matcher
med A4 respektive B4 samt andra dubbel förloras på wo.
I division 1 damer och division 2 damer får match komma till stånd även om ett
eller båda lagen innehåller två spelare. Hemmalagets spelare benämns A, B, och C
medan bortalagets spelare benämns X, Y och Z.
Lag som kommer till spel med enbart två spelare skall använda platserna B och C
respektive X och Z till de spelare som deltar i matchen. Matcher med A respektive
Y förloras på wo.
I Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan herrar och Superettan damer
skall lagen innehålla minst stipulerat antal spelare.
Lag som vid matchstart inte innehåller lägsta stipulerat antal spelare förlorar
matchen på wo.
Annan spelare än de som deltagit i singelmatcherna har rätt att delta i dubbelmatch.
I samtliga serier och kvalspel samt slutspelen för Pingisligan herrar och Pingisligan
damer spelas matcherna i bäst av fem set till elva. Undantaget är ”tiebreak” för
Pingisligan herrar vars matcher spelas i ett set till elva.

6. REPRESENTATION
För att svensk spelare skall få representera förening i seriematch skall spelaren vara
spelklar för föreningen och inneha giltig licens.
Licensierad spelare äger rätt att registrera sig för seriespel för annan förening än
den som spelaren har licens för under förutsättning att spelaren under innevarande
spelår inte har spelat seriespel för den förening spelaren har licens för. Med
seriespel jämställs alla former av lagtävlingar för klubblag. En seriespelsregistrering
görs genom att en övergång i enlighet med SBTF:s Tävlingsregler §§ 43-67
genomförs, övergångs- och registreringsavgift faktureras i samband med detta
seriespelsföreningen. Registrering för seriespel i annan förening gäller under

spelåret tills det att en ny övergång och registrering görs eller längst till den 30 juni
då registreringen upphör att gälla. Spelare som registrerar sig för seriespel i annan
förening äger under registreringstiden inte rätt att, med undantag för pkt 6.2 Joker,
spela seriespel för den förening som spelaren har licens för. För
seriespelsregistrerad damspelare gäller dock att seriespel i damserie tillåts för
föreningen som spelaren har licens för om damspelaren spelar i herrserie för den
förening spelaren är seriespelsregistrerad för. Alternativt kan seriespelsregistrerad
damspelare som spelar seriespel i damserie för den seriespelsregistrerade föreningen
tillåtas att spela i herrserie för den förening spelaren har licens för.
Spelare som inte är svensk medborgare skall utöver vad som stadgas i första
stycket, även inneha giltigt speltillstånd enligt SBTF:s Tävlingsregler § 69.
Ett lag i en lagmatch i Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan herrar,
Superettan damer och division 1 herrar får inte innehålla mer än en icke EU/EESmedborgare eller med sådan jämställd person. I lägre divisioner kan fler än en icke
EU/EES-medborgare eller med sådan jämställd person delta.
I EU/EES ingår länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, samt Island, Norge och
Liechtenstein.
Förening som skall spela kvalificerings- eller slutspelsmatch kan endast använda
spelare som är spelklar för den kvalspelande föreningen eller slutspelsföreningen
senast den 15/2.
Förening som skall spela kvalificerings- eller slutspelsmatch kan endast använda
spelare som deltagit i minst fem seriematcher i grundserie för föreningen eller dess
farmarförening. Har spelaren under spelåret spelat i en högre division får spelaren
användas endast under förutsättning att spelaren deltagit i minst två seriematcher i
grundserien för det kvalspelande laget.
I herrlag, dock ej i Pingisligan herrar, får även damspelare ingå.

6.1 SPEL I FLER LÄNDER
Spelare som spelar seriespel i utländsk liga får även representera svensk förening i
seriespel i Sverige.

6.2 JOKER
Huvudförening med serielag i nationellt seriesystem kan i seriematch använda en
spelare från farmarförening i lägre division som får representera huvudföreningen,

den spelaren benämns Joker. Huvudförening har inför varje seriematch möjlighet
att utse en ny Joker från farmarförening att delta i huvudföreningens serielag.
Om förening inte önskar att spelare som överflyttas från farmarförening till
huvudförening skall vara lagets Joker, skall övergång göras, senast första vardagen
efter spelad match, enligt SBTF:s Tävlingsregler § 60. Sådan överflyttning innebär
att spelaren registreras för huvudföreningen, och kan enbart återvända till
farmarföreningen genom övergång enligt SBTF:s Tävlingsregler § 60 a.
Om fler än en spelare överflyttas samtidigt från farmar- till huvudförening skall
föreningen anmäla till SBTF om någon av spelarna skall betraktas som Joker,
övriga gör övergång enligt SBTF:s Tävlingsregler § 60.
Joker som används i huvudförening skall stå över en match för huvudföreningen i
nästkommande omgång för att åter få representera farmarföreningen. När båda
lagen spelar match samma dag räknas det som om spelaren har stått över en match.
En spelare kan aldrig delta i seriespel för fler än ett lag under ett och samma dygn.
Joker som deltar i huvudföreningens absolut sista match för säsongen, det vill säga
att ytterligare serie-, kval- eller slutspelsmatch inte kommer att spelas under
säsongen, blir spelklar för farmarföreningen 14 dagar efter huvudföreningens sista
match.

6.3 REGLER FÖR RESERVLAG
I Superettan, division 1-3 herrar samt division 1-2 damer kan reservlag delta.
Reservlag som deltar i seriespelet deltar enligt samma regler som övriga lag, med
undantaget att reservlag aldrig kan flyttas upp till Pingisligan. Farmarförenings lag
kan i samband med serieanmälan ombildas till reservlag.
Förening med flera lag i nationella seriesystemet, med herrlag för sig och damlag
för sig, kan ha ett representationslag vardera och ett eller flera reservlag vardera.
Reservlagen benämns med föreningsnamnet följt av B, C och så vidare.
Om flera reservlag från samma förening spelar på samma divisionsnivå i
seriesystemet benämns de med föreningsnamnet följt av B1, B2 och så vidare.
Förening som har flera lag på samma divisionsnivå tillåts att en gång per lag och
spelår flytta en spelare till ett annat lag på samma divisionsnivå. En sådan flytt tillåts
inte inför sista spelomgången.
Om en förening har sitt representationslag i division 1, två reservlag i division 2 och två reservlag i
division 3, kallas reservlagen B1, B2, C1 och C2. Har en spelare under säsongen deltagit i lag
B1 kan spelaren flyttas till lag B2 under förutsättning att ingen annan sådan flytt tidigare har
gjorts under säsongen eller om det är inför den sista spelomgången. En spelare från lag B2 tillåts
att på samma sätt flytta till lag B1, det kan vara samma spelare som flyttar tillbaka till lag B1.

Om en förenings första reservlag spelar på samma nivå som föreningens
representationslag benämns representationslaget med föreningsnamnet följt av A1
och reservlaget föreningsnamnet följt av A2.

6.4 FLYTTA SPELARE MELLAN LAG INOM SAMMA FÖRENING
Om en förening önskar flytta en spelare som deltagit i ett högre lag till närmast
lägre lag skall spelaren först stå över en match för det högre laget. Spelaren blir
spelklar för det lägre laget samma dag som spelaren står över match för det högre
laget.
Om en förening önskar flytta ytterligare spelare till förenings närmast lägre lag vid
samma tillfälle som ovan måste dessa spelare ha stått över två matcher för det
högre laget. Dessa spelare blir spelklara dagen efter de stått över andra matchen för
det högre laget.
Observera skillnaden att första spelaren blir spelklar samma dag denne står över för det högre
laget, medan ytterligare spelare blir det först dagen efter de stått över andra matchen för det högre
laget.
Inga begränsningar finns för flytt av spelare från ett lägre lag till ett högre, förutom
vad som nämns i punkt 6.3.
Flytt av spelare görs divisionsnivå för divisionsnivå. För att flytta spelare från exempelvis A-lag
till C-lag måste spelaren först bli spelklar för B-lag, och sedan stå över för B-laget för att bli
spelklar för C-lag.
Ifall flera lag från en förening spelar seriematcher samma dag anses i
förekommande fall spelare ha stått över för det eller de lag i vilket denne inte deltar.
Spelare kan dock endast bli spelklar samma dag för närmast lägre lag.
En spelare kan, under förutsättning att villkoren enligt första stycket är uppfyllda, representera Blaget samma dag som denne står över match för A-laget. Spelar A-lag B-lag och C-lag samma
dag räknas det som att spelaren stått över för både A-lag och B-lag, men blir spelklar för C-lag
först dagen efter matcherna, och kan således inte representera C-laget.
Spelare som deltar i ett serielags absolut sista match för säsongen, det vill säga att
ytterligare serie-, kval- eller slutspelsmatch inte kommer att spelas under säsongen,
blir spelklar för närmast lägre serielag 14 dagar efter lagets sista match. Endast en
spelare kan med hänvisning till denna regel flyttas ned till närmast lägre serielag.
Spelare får under två på varandra följande speldagar endast delta i ett av
föreningens lag.
Ovanstående bestämmelser under punkt 6.4, om representationsrätt, gäller
herrserierna för sig och damserierna för sig.

7. PROTEST VID SERIESPEL
Protest gällande regeltolkningsfrågor, tävlingsförhållanden, material, giltighet av
seriematch samt spelares representationsrätt får endast lämnas av respektive lags
lagledare.
Beslut i regeltolkningsfrågor avgörs av tjänstgörande domare, eller i förekommande
fall utsedd överdomare. Sådant beslut kan inte överklagas.
Angående tävlingsförhållanden eller material skall lag som avser lämna protest
underrätta motståndarlag och domare för att om möjligt tillsammans åtgärda
aktuellt förhållande innan skriftlig protest lämnas.
Protest mot tävlingsförhållanden, material, giltighet av seriematch samt
representationsrätt skall skriftligt sändas till SBTF inom en vecka räknat från
matchdagen. Protest mot spelares rangordning i lagmatch i Superettan herrar skall
göras innan lagmatchen startat till domare som noterar protesten på
matchprotokoll. I protestskrivelsen skall noggrant anges anledningen till protesten.
Sådan protest avgörs av SBTF.

8. EJ SPELKLAR SPELARE
Förening som i seriematch använt spelare som inte uppfyller kraven i punkt 6, och
som efter matchens färdigspelande uppmärksammats vid kontroll verkställd av
SBTF, eller efter protest från annan förening, bestraffas enligt nedan:
Den/de matcher som den icke spelklara/ej licensierade spelaren deltagit i skall
anses förlorad i Pingisligan herrar med 0-4 i matcher, 0-12 i set och 0-132 i bollar. I
Superettan herrar, Pingisligan damer, Superettan damer, division 1 damer och
division 2 damer med 0-6 i matcher, 0-18 i set samt 0-198 i bollar. I division 1-3
herrar anses matchen förlorad med 0-8 i matcher, 0-24 i set samt 0-264 i bollar.
Motståndarlaget anses ha vunnit med motsvarande resultat.
Ändring av matchresultat ovan på grund av att ej spelklar spelare uppmärksammats
vid kontroll av SBTF skall göras inom 30 dagar från matchtillfället.

9. WALK OVER, WO
Ett lag som lämnar wo förlorar matchen med samma resultat som gäller när ett lag
använt ”ej spelklar spelare”, enligt punkt 8.
Lag som lämnar tre wo utesluts ur serien och nedflyttas till distriktsserie. Vid ett
sådant förfarande räknas lagets samtliga spelade matcher bort ur tabellen.
Vid varje lämnad wo kommer laget att få betala av SBTF:s årsmöte fastställd wo
avgift. Om wo lämnas i seriens sista omgång uppgår wo avgiften till 3 gånger
normal wo avgift.

Förening som drabbats ekonomiskt på grund av att motståndarlaget lämnat wo kan
erhålla ersättning för sina kostnader efter yrkande som sänds till SBTF. Föreningen
skall då kunna styrka sina kostnader. Sådan ersättning faktureras wo lämnande lags
förening.
Lag anses inte ha lämnat wo om deras uteblivande från match beror på sådana
omständigheter över vilka laget inte kunnat råda. Prövning om sådana skäl
föreligger görs av SBTF. Om match inte kommer till stånd senare under samma
dag, fastställer SBTF ny speldag.

9.1 AVHOPP FRÅN SERIE
Anmält serielag som drar sig ur serien före den 1 juli debiteras en av SBTF:s
årsmöte fastlagd avgift. Vid avhopp ur serie från och med den 1 juli debiteras
föreningen en avgift som motsvarar wo-avgiften vid tre lämnade walk over. Om
föreningen redan betalat wo-avgift under innevarande säsong för wo minskas
avgiften med inbetalt belopp. Vid avhopp efter 1 juli skall, enligt punkt 2
”Serieavgift”, även serieavgift betalas.

10. SPELORDNING
SBTF fastställer i vilken ordning, samt när de olika lagen ingående i seriegruppen
skall mötas.
I samtliga seriegrupper möts lagen två gånger, endera i form av hemma respektive
bortamatcher, eller i form av sammandrag, se punkt 10.1.
I sista omgången är det gemensamt speldatum och starttid för samtliga matcher i en
seriegrupp. Eventuella undantag från gemensam starttid kan, om särskilda skäl
föreligger, beslutas av SBTF.

10.1 SAMMANDRAG
Då en majoritet av deltagande lag i en seriegrupp förordar spel i form av
sammandrag, kan, om tillräckligt antal lag anmäler sig som arrangör, serien spelas
som sammandrag då minst tre lag träffas på samma plats för att spela matcher.
När fler matcher spelas samma dag har berörda lag rätt till en timmes paus mellan
matcherna.
Arrangerande förening ansvarar för lokal och tillräckligt antal funktionärer. Vid
sammandrag där samtliga domare är minst godkända distriktsdomare behövs ingen
överdomare. Vid övriga sammandrag utser vederbörande distriktsförbunds
domarkommitté en överdomare.
Faktiska kostnader för överdomare samt matchdomare (godkända distrikts- eller
förbundsdomare) delas lika mellan deltagande föreningar.

Deltagande lag vid sammandrag skall till arrangören betala en avgift per
sammandragsdag. Avgiftens storlek bestäms av SBTF:s förbundsmöte.

11. KALLELSE
Serieprogram fastlagt av SBTF gäller som kallelse.
Hemmalag, eller vid sammandrag arrangerande förening, skall senast åtta dagar före
matchdagen meddela berörda föreningar och domare tid och plats för matchen.
Vid fastställande av klockslag för matchstart bör största möjliga hänsyn tas till
resande lags kommunikationer. Matcherna får starta tidigast kl. 09.00
lördag/söndag och tidigast kl. 18.00 vardagar om inte annat överenskommits.
Om hemmalag inte i vederbörlig ordning lämnar meddelande om tid och plats för
match medför detta att föreningen får svara för ev. extra kostnader som bortalaget
drabbats av. Vidare kan föreningen ställas till ytterligare ansvar inför SBTF.
Bortalaget får inte av den orsaken att meddelandet kommit för sent eller inte
kommit laget alls tillhanda, underlåta att bege sig till vederbörande matchort på
enligt spelprogrammet fastlagd dag.

12. ÄNDRAD SPELDAG
Alla matcher i samtliga serier skall spelas på den matchdag som SBTF fastställt.
För ändrad matchdag i Pingisligan herrar och Pingisligan damer gäller speciella
regler, se punkt 31.1.
I övriga serier gäller att, om berörda föreningarna är överens kan match
genomföras vid annat datum, men inte senare än 7 dagar efter fastställd matchdag.
Match i sista omgången av serien skall spelas på fastställt datum och tid, se även
punkt 10.
Datum för tidigarelagd match skall meddelas SBTF:s kansli minst två vardagar före
nytt speldatum. Datum för senarelagd match skall meddelas SBTF:s kansli senast
den ursprungliga speldagen.
Vid flytt av match i Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan herrar,
Superettan damer samt division 1 för herrar debiteras en av SBTF:s årsmöte
fastställd avgift. För division 1 herrar gäller avgiften endast för senarelagd match.
Om flytt av match inte meddelats till SBTF enligt ovan fördubblas avgiften.
Avgiften för flyttad match och eventuell tilläggsavgift för ej anmäld matchflytt
debiteras det lag som enligt serieprogram är hemmalag.

Om seriematch flyttas får endast de spelare delta som har rätt att representera
respektive lag på den ursprungligt fastställda speldagen.
Om seriematch flyttas på grund av omständigheter som beror enbart på den ena
föreningen, gäller föregående styckes inskränkning enbart denna förening.
SBTF har rätt att ändra matchdag om någon av de berörda föreningarnas spelare
har tagits ut för att representera Svenska Bordtennisförbundet i landskamp, tävling
eller annat liknande uppdrag. SBTF:s rätt att ändra matchdag på grund av
landslagsuppdrag skall endast gälla matcher i Pingisligan och Superettan. Rätten att
ändra matchdag gäller endast vid landslagsuppdrag där spelaren är uttagen av SBTF
och SBTF bekostar uppdraget.

13. AVBROTT
Om lagmatch på grund av yttre omständigheter såsom materialfel, fel på belysning
etc. måste avbrytas innan den färdigspelats, skall, om matchen kommer till stånd
senare samma speldag, redan spelade individuella matcher, set och bollar räknas.
Om lagmatchen inte kan återupptas samma speldag, utan ny speldag fastställts av
SBTF, skall matchen spelas om i sin helhet från början. I dessa fall får enbart
spelare delta som haft rätt att representera respektive förening på den ursprungligt
fastställda speldagen.

14. POÄNGBERÄKNING
Med undantag av Pingisligan herrar, erhålls för vunnen lagmatch, två poäng, för
oavgjord lagmatch en poäng och för förlorad lagmatch noll poäng.
För Pingisligan herrar gäller följande poängberäkning. Vinnande lag med resultat 40, 4-1 eller 4-2 tilldelas tre poäng för vunnen lagmatch. Vinnande lag efter tiebreak
med resultat 5-3, 6-4 eller 6-5 tilldelas två poäng för vunnen lagmatch. Förlorande
lag i tiebreak tilldelas en poäng, förlorande lag med resultatet 0-4, 1-4 eller 2-4
tilldelas noll poäng.

14.1 MATCHPROTOKOLL
Arrangören ansvarar för att matchprotokoll ifylls och blir underskrivet av lagledare
och domare. Respektive lagledare skall spara en kopia av protokollet för att kunna
uppvisas vid en eventuell protest.
Protokoll skall även ifyllas och sparas av lagledare vid wo.

14.2 ELEKTRONISKT MATCHPROTOKOLL
Användande av det elektroniska matchprotokollet för inrapportering av
seriematcher är obligatoriskt. Hemmalaget eller vid sammandrag, arrangören,
ansvarar för inrapporteringen som skall göras i direkt anslutning till spelad match.
Underlåtelse att i tid inrapportera match via det elektroniska matchprotokollet
medför att hemmalaget/arrangören debiteras en av SBTF:s förbundsmöte fastställd
förseningsavgift.

15. DOMARE
Domare till match ingående i Pingisligan herrar och slutspelen för Pingisligan
herrar och Pingisligan damer utses av SBTF. Vid matcher i Pingisligan herrar och
slutspelen för Pingisligan herrar och Pingisligan damer samt Superettan herrar
tjänstgör två domare per bord. Huvuddomare skall vara minst förbundsdomare och
assisterande domare skall vara minst distriktsdomare. I övriga serier tjänstgör en
domare per bord.
Domare i match ingående i Pingisligan damer, Superettan herrar, Superettan damer
samt division 1-3 herrar och division 1-2 damer utses av respektive distrikts
domarkommitté i samråd med arrangerande förening. Om möjligt skall godkänd
domare från neutral förening utses.
Utdelade varningar och avstängningar skall i de fall en överdomare är närvarande
lämnas på överdomarrapporten från sammandraget. I de fall det saknas
överdomare skall utdelade varningar och avstängningar rapporteras direkt till SBTF
av respektive domare.

16. PLACERING I SERIE OCH KVALSERIE
Det lag som erhållit flest poäng, enligt pkt. 14, när samtliga matcher spelats har
vunnit gruppen, det lag som fått näst flest poäng blir tvåa etc.
Vid samma poängsumma för två eller flera lag avgörs placeringen i första hand av
skillnaden mellan antal vunna och förlorade individuella matcher, i andra hand av
skillnaden mellan antal vunna och förlorade set, i tredje hand av skillnaden mellan
antal vunna och förlorade bollar i samtliga matcher och i fjärde hand de inbördes
resultaten mellan de berörda lagen.

17. UPP- OCH NEDFLYTTNING
17.1 Kvalspel
Deltagande i kvalspel är frivilligt. Upp- och nedflyttning i de nationella serierna för
herrar och damer sker enligt följande system.

HERRAR:
Pingisligan herrar
1-4. Till semifinal
5-7.
8. Flyttas ner till Superettan herrar under förutsättning att 1:an eller 2:an i
Superettan herrar vill gå upp till Pingisligan herrar
Superettan herrar
1. Frivillig uppflyttning till Pingisligan herrar (om det är ett B-lag får nästa icke Blag möjlighet till uppflyttning)
2. Tillfrågas om frivillig uppflyttning om 1:an tackar nej till uppflyttning (gäller ej
B-lag)
3-4.
6. Kvalspel
7-8. Flyttas ner till division 1 herrar
Kval Superettan herrar/Div. 1
Kvalet genomförs i två steg enligt följande:
Steg 1. Matcherna spelas i bäst av 14 delmatcher, vid oavgjort räknas i första hand
setskillnad och i andra hand bollskillnad.
1:or och 2:or från div.1 norra och div.1 östra kvalar tillsammans. Arrangör lottas
bland de två seriesegrarna. 2:orna spelar Semi-off 1 där segraren går till Semi-off 2.
Samtidigt spelar 1:orna Play-off där segraren flyttar upp till Superettan herrar och
förloraren går till Semi-off 2. Segraren i Semi-off 1 och förloraren i Play-off spelar
Semi-off 2. Segraren i den matchen går till kvalet Steg 2.
1:or och 2:or från div.1 västra och div.1 södra kvalar tillsammans. Arrangör lottas
bland de två seriesegrarna. 2:orna spelar Semi-off 1 där segraren går till Semi-off 2.
Samtidigt spelar 1:orna Play-off där segraren flyttar upp till Superettan herrar och
förloraren går till Semi-off 2. Segraren i Semi-off 1 och förloraren i Play-off spelar
Semi-off 2. Segraren i den matchen till kvalet Steg 2.
Steg 2. Matcherna spelas i bäst av 10 delmatcher och som enkelserie. Kvalserien till
Superettan herrar består av 3 lag, 6:an i Superettan herrar och två segrare från Semioff 2. Lagen spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segrande lag till Superettan herrar.
Division 1 (4 serier)
1. Play-off
2. Semi-off 1
3-5.
6. Kvalspel
7-8. Flyttas ner till division 2 herrar

Kval div. 1/div. 2 (4 kvalserier)
Lag 6 i div. 1 norra och tvåorna i div. 2 nordsvenska norra och div. 2 nordsvenska
södra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segrande lag till div. 1.
Lag 6 i div. 1 östra och tvåorna i div. 2 östsvenska norra och div. 2 östsvenska
södra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segrande lag till div. 1.
Lag 6 i div. 1 västra och tvåorna i div. 2 västsvenska norra och div. 2 västsvenska
södra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segrande lag till div.1.
Lag 6 i div. 1 södra och tvåorna i div. 2 sydsvenska norra och div. 2 sydsvenska
södra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segrande lag till div.1.
Matcher i kvalspelet spelas i bäst av 14 delmatcher.
Division 2 (8 serier)
1. Flyttas upp till division 1 herrar
2. Kvalspel
3-5.
6. Kvalspel
7-8. Flyttas ner till division 3 herrar
Kval div. 2/div. 3 (8 kvalserier)
Lag 6 i div. 2 nordsvenska norra och tvåorna i div. 3 nordsvenska nordöstra och 3
nordsvenska nordvästra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segraren till div. 2.
Lag 6 i div. 2 nordsvenska södra och tvåorna i div. 3 nordsvenska sydöstra och 3
nordsvenska sydvästra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segraren till div. 2.
Lag 6 i div. 2 östsvenska norra och tvåorna i div. 3 östsvenska nordöstra och 3
östsvenska nordvästra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segraren till div. 2.
osv.
Division 3 (16 serier)
1. Flyttas upp till division 2 herrar
2. Kvalspel
3-6.
7-8. Flyttas ner till distriktsserie
DAMER:
Pingisligan damer
1-4. Till semifinal
5-6.
7. Kvalspel
8. Flyttas ner till Superettan damer

Kval Pingisligan damer/Superettan damer
Lag 7 i Pingisligan damer spelar mot 2:an i Superettan damer. Matchen spelas i bäst
av 10 delmatcher. Segrande lag till Pingisligan damer.
Superettan damer
1. Till Pingisligan damer (om det är ett B-lag flyttas nästa icke B-lag upp)
2. Kvalspel (om det är ett B-lag får nästa icke B-lag kvalspela)
3-5.
6. Kvalspel
7-8. Flyttas ner till division 1 damer
Kval Superettan damer/div. 1
Lag 6 i Superettan damer och de två lag som placerat sig 2:a i division 1 serierna
spelar ”alla mot alla”. Matcherna spelas i bäst av 10 delmatcher. Segrande lag till
Superettan damer.
Division 1 (2 serier)
1. Till Superettan damer
2. Kvalspel
3-5.
6. Kvalspel
7-8. Flyttas ner till division 2 damer
Kval div. 1/div. 2 (2 kvalserier)
Lag 6 i div. 1 damer Norra och tvåorna i div. 2 damer Norra och div. 2 damer
Östra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Matcherna spelas i bäst av 10 delmatcher.
Segrande lag till div. 1.
Lag 6 i div. 1 damer Södra och tvåorna i div. 2 damer Västra och div. 2 damer
Södra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Matcherna spelas i bäst av 10 delmatcher.
Segrande lag till div. 1.
Division 2 (4 serier)
1. Till division 1 damer
2. Kvalspel
3-8. Kvar i div. 2
Upp- och nedflyttning mellan nationella serierna och distriktsserierna.
7:e och 8:e placerade lag i div. 3 herrar flyttas till distriktsserie. Till division 3 herrar
och division 2 damer uppflyttas lag enligt SBTF:s bestämmande.

17.2 ARRANGÖR AV KVALSPEL
Principen är att lag som kommer från högre serie svarar för arrangemang av
kvalspel.

17.3 REGLER FÖR KVALSPEL
De regler som gäller för den serie man kvalspelar upp till skall tillämpas i kvalspelet,
se dock respektive kvalspel för tydliggörande.
Kvalspel är en direkt fortsättning av seriespelet och de regler kring representation
och spelklarhet som finns i pkt 6 och pkt 6.1 – 6.4 gäller i kvalspelet.

18. AVBÖJA UPPFLYTTNING
Lag som vunnit sin serie eller vunnit sitt kvalspel har inte rätt att avböja
uppflyttning, undantaget är Superettan herrar där uppflyttning är frivillig.

19. VAKANS
Vakanser som uppstår i samband med att förening inte anmäler sig till seriespelet
tillsätts i enlighet med lottad reservordning bland de föreningar som deltagit i
kvalspel och därefter enligt nedanstående turordning. Vakanser i division 3 tillsätts
enligt lottad reservordning bland de föreningar som distrikten nominerat till spel i
division 3.
Vakans som uppstår i en seriegrupp under tiden från anmälningstidens utgång fram
till den 30/6 erbjuds i första hand till förening som deltagit i kvalspel eller bland de
föreningar som distrikten nominerat för spel i division 3 och har geografisk närhet
till serien. I andra hand erbjuds vakant plats till förening från närmast lägre serie
som föregående säsong placerat sig närmast efter kvalplats och har geografisk
närhet till serien. I tredje hand erbjuds vakant plats till förening som föregående
säsong åkt ur den serienivå där den vakanta platsen erbjuds och har geografisk
närhet till serien.
Vakanser som uppstår efter den 30/6 tillsätts inte.

20. REGLER FÖR B-LAG
Regeln är borttagen och ersätts av punkt 6.3 och punkt 6.4

21. PRISER
Vinnaren av grundserien i samtliga serier erhåller SBTF:s guldplakett till föreningen
samt SBTF:s guldmedaljer till fem spelare. Det näst bäst placerade lagen erhåller
SBTF:s silverplakett till föreningen samt SBTF:s silvermedaljer till fem spelare. De

lag som placerat sig på tredje plats erhåller SBTF:s bronsplakett till föreningen och
SBTF:s bronsmedaljer till fem spelare.

SÄRSKILDA REGLER FÖR SUPERETTAN HERRAR
22. FÖRENINGS RANGORDNING AV SPELARE
Spelarna i lag i Superettan herrar rangordnas enligt gällande Sverigeranking
(datarankingen).
En ny spelare som inte finns med på Sverigerankingen och samtidigt är bland de
300 bästa på gällande världsranking skall placeras som etta i lagrankingen under
förutsättning att det inte finns någon spelare i egna lagets laguppställning som är
bättre placerad på världsrankingen.

23. DELTAGANDE I KVAL TILL SUPERETTAN STEG 2
Regeln är borttagen.

24. PROTEST MOT RANGORDNING
Protest mot spelares rangordning i lagmatch skall göras innan lagmatchen startat.
Efter det att spel påbörjats kan uppställning inte ändras. Domare, eller i
förekommande fall överdomare, skall underrättas och notera protesten på
matchprotokollet.
SBTF kan i efterhand ändra resultatet eller bestämma att omspel av hela
lagmatchen skall ske om regelbrott begåtts, även om formell protest inte inlämnats.

25. MATCHORDNING SUPERETTAN HERRAR
Matcherna skall spelas "rullande", d v s så snart en match på ena bordet är
färdigspelad, påbörjas ny match även om match på det andra bordet ännu inte är
färdigspelad. Laguppställning för singelspelet skall lämnas till matchsekreteraren
senast 30 minuter före fastställd starttid för lagmatchen.
Huvudprincipen är att den spelare av de fyra i laguppställningen som är högst
rankad skall spela som etta, för övriga gäller fri placering.
Pausen efter fyra singelmatcher får vara högst 15 minuter.
Matcherna spelas i ordning enligt nedan på två bord:
Match 1 och 2
Match 3 och 4
Paus

A1 - B2
A2 - B1

A4 - B3
A3 - B4

Match 5 och 6
Match 7 och 8
Match 9 och 10

A1 - B1
A3 - B3
Dubbel 1

A2 - B2
A4 - B4
Dubbel 2

Match avbryts när ett lag enligt matchordningen vunnit 6 matcher.
Den som är högst rankad av de fyra som deltar i dubbelmatcherna skall spela i 1:a
dubbeln. Ingen paus får förekomma mellan singel- och dubbelspelet.

SÄRSKILDA REGLER FÖR PINGISLIGAN HERRAR
OCH PINGISLIGAN DAMER
25.1 MATCHORDNING I PINGISLIGAN HERRAR
I Pingisligan herrar är laguppställningen fri. Laguppställning skall lämnas till matchsekreteraren senast 30 minuter före fastställd starttid för lagmatchen.
Matcherna spelas i ordning enligt nedan på två bord:
Spelomgång 1 bestående av Match 1 och 2, A1 – B3 och A2 – B1, omedelbart följt
av Match 3, A3 – B2.
Därefter paus om högst 10 minuter.
Spelomgång 2 bestående av Match 4 och 5, A1 – B1 och A2 – B2, omedelbart följt
av Match 6, A3 – B3.
Vid oavgjord ställning (3-3) vidtar en paus om högst 5 minuter.
Tiebreak match 1 och 2.
Vid oavgjord ställning (4-4) vidtar en paus om högst 2 minuter.
Tiebreak match 3 och 4.
Vid oavgjord ställning (5-5) vidtar en paus om högst 2 minuter.
Tiebreak match 5.
Match 1 och 2 startar samtidigt. När den första av dessa matcher är klar startar
Match 3. Därefter vidtar en Paus om högst 10 minuter. Match 4 och 5 startar
samtidigt. Matchen avbryts när ett lag enligt matchordningen vunnit fyra
delmatcher. När den första av Match 4 och 5 är klar startar Match 6 under
förutsättning att lagmatchen inte redan har avbrutits.

I samband med paus mellan spelomgång 1 och 2 äger respektive lagledare rätt att
byta ut en av spelarna i match 4, 5 eller 6 till en ny fjärde spelare. Ett eventuellt byte
skall meddelas till matchdomare som i sin tur meddelar matchsekreterare.
Om matchställningen efter Match 6 är 3-3 vidtar tiebreak enligt pkt 26.1.

26. SLUTSPEL
När samtliga omgångar i grundserien är färdigspelade är de fyra främsta lagen i
Pingisligan herrar och de fyra främsta lagen Pingisligan damer kvalificerade till
slutspel där det spelas om Lag-SM.
Lagmatcherna i slutspelet i Pingisligan herrar spelas i bäst av sex delmatcher. Slutar
en match oavgjort vidtar tiebreak för att avgöra matchen.
Lagmatcherna i slutspelet i Pingisligan damer spelas i bäst av nio delmatcher enligt
matchordning, se pkt 32.1, där dubbelmatchen tas bort.
Vid matcher i slutspelet i Pingisligan damer blir det en paus om högst 10 minuter
när Match 3 och 4 enligt spelordningen är färdigspelade.
Match i SM-slutspelet skall avbrytas då resultatet inte längre kan påverka utgången.

26.1 TIEBREAK
En match som slutar oavgjort i grundserien eller slutspelet för Pingisligan herrar
skall avgöras med tiebreak.
Respektive lagledare tar ut en spelare till bord 1 och en annan spelare till bord 2.
Matcherna startar samtidigt och det spelas ett set på vardera bordet. Har ett lag
vunnit båda seten så är matchen avgjord. Har lagen vunnit varsitt set återupprepas
proceduren.
Om det efter två omgångar inte är avgjort, tar respektive lagledare ut varsin spelare
som spelar ett set. Vinnaren av det setet vinner matchen.
Vid tiebreak-matcher kan inte Time Out användas och det görs inget sidbyte när
första spelaren uppnått fem poäng. Paus mellan tiebreak-matcher får vara högst 2
minuter.

26.2 SEMIFINAL HERRAR
Ettan i grundserien väljer motståndare bland de lag som har placerat sig som trea
och fyra i grundserien. Tvåan i grundserien möter det andra laget placerat trea eller
fyra. Lagen möts två gånger, en gång hemma och en gång borta. Ettan respektive
tvåan i grundserien av Pingisligan herrar väljer om man vill börja hemma eller
borta.

Om lagen har vunnit varsin match spelas en avgörande match. Hemmalag i den
avgörande matchen blir det lag som i grundserien placerat sig högst.

26.3 FINAL HERRAR
Lagen som vunnit semifinalerna möts i finalen. Lagen möts två gånger, en gång
hemma och en gång borta. Högst placerade lag i grundserien av Pingisligan herrar
väljer om man vill börja hemma eller borta.
Om lagen har vunnit varsin match spelas en avgörande match. Hemmalag i den
avgörande matchen blir det lag som i grundserien placerat sig högst.

26.4 SEMIFINAL DAMER
Ettan i grundserien väljer motståndare bland de lag som har placerat sig som trea
och fyra i grundserien. Tvåan i grundserien möter det andra laget placerat trea eller
fyra.
Hemmalag i första matchen är trean respektive fyran från grundserien. Hemmalag i
den andra matchen är de lag som spelade borta i den första matchen. Om lagen har
vunnit varsin match spelas en avgörande match. Hemmalag i den avgörande
matchen är de lag som spelade borta i första matchen.

26.5 FINAL DAMER
Finalen spelas i bäst av 3 matcher. I finalen gäller att lägst placerade lag i
grundserien börjar som hemmalag. Hemmalag i den andra finalmatchen är det lag
som i den första matchen spelade borta. Om lagen har vunnit varsin match spelas
en avgörande match. Hemmalag i den avgörande matchen blir samma lag som hade
hemmamatch i den andra finalmatchen.

27. ERSÄTTNING TILL BORTALAG
Regeln är borttagen.
I slutspelens samtliga matcher erhåller hemmalaget alla intäkter på entréavgifter.

28. PRISER
Segraren i slutspelet erövrar Lag-SM för året och erhåller RF:s mästerskapstecken
till föreningen, SBTF:s vandringspris, samt RF:s mästerskapstecken i miniatyr och
SBTF:s medaljer i guld till de spelare som deltagit i slutspelet och dessutom till de
som deltagit i minst 75 % av grundseriens matcher dock till max sex spelare,
därutöver utdelas en medalj till lagledaren. Tvåorna erhåller SBTF:s medaljer i
silver. Förlorarna i semifinalerna erhåller SBTF:s medaljer i brons.

29. ELEKTRONISK INRAPPORTERING
Hemmalaget i Pingisligan herrar ansvarar för att löpande under match använda liverapporteringen och efter varje spelad boll inrapportera resultatet till SBTF. I
Pingisligan damer ansvarar arrangören för att minst efter varje spelad delmatch
omedelbart inrapportera resultatet till SBTF. SBTF har rätt att ta ut en avgift om
1000:- per lagmatch av den förening som inte följer ovanstående.

30. MANUAL FÖR PINGISLIGAN HERRAR OCH PINGISLIGAN
DAMER
Det finns en manual för Pingisligan herrar och en manual för Pingisligan damer.
Lagen i Pingisligan herrar och Pingisligan damer skall följa anvisningarna i sin
respektive manual.

31. ALLMÄNNA SPELKONDITIONER
Pingisligan herrar skall spelas med matta som obligatoriskt underlag, mattan skall
vara godkänd av ITTF. Även andra mattor, som inte är godkända av ITTF kan
användas. Underlagets kvalitet och märke skall dock godkännas av SBTF.

31.1 ÄNDRAD MATCHDAG
Match i Pingisligan herrar och Pingisligan damer får inte tidigareläggas eller
senareläggas med mindre än att SBTF gett sitt godkännande. Begäran om ändrad
speldag skall göras minst 14 dagar före fastställd speldag. Beträffande avgift för
ändrad matchdag, se punkt 12.

31.2 DOMARENS BEFOGENHETER
Domaren har rätt att ålägga arrangör att omgående åtgärda störande inslag i
samband med matchens genomförande. T ex: För kort avstånd mellan publik och
spelutrymme, störande ljudkällor eller annat som kan påverka matchens
genomförande. Vad som kan betraktas som störande är upp till domaren att avgöra
i varje enskilt fall.

SPECIELLA REGLER FÖR DIVISION 1-3 HERRAR,
PINGISLIGAN DAMER, SUPERETTAN DAMER OCH
DIVISION 1-2 DAMER
32. MATCHORDNING DIVISION 1-3 HERRAR
Laguppställningen för respektive lag som lagledarna samtidigt skall visa varandra
före matchstart, är fri i både singel och dubbel. Matcherna spelas i ordning enligt
nedan på två bord. Om berörda föreningar är överens får lagmatch, som spelas i

serie med hemma respektive bortamatch (ej sammandrag) efter att båda dubblarna
spelats, fortsätta på ett bord.
Match 1 och 2
Match 3 och 4
Match 5 och 6
Match 7 och 8
Match 9 och 10
Match 11 och 12
Match 13 och 14

A1 – B3
A2 – B4
A1 – B2
A3 – B4
Dubbel 1
A1 – B1
A3 – B3

A3 – B1
A4 – B2
A2 – B1
A4 – B3
Dubbel 2
A2 – B2
A4 – B4

Matcherna spelas ”rullande”, dvs så snart en match på ena bordet är färdigspelad,
påbörjas ny match även om match på det andra bordet inte är färdigspelad.
I dubbelmatch får andra spelare medverka än de som deltagit i singelspelet.
Om matchen inte är avgjord efter tio delmatcher äger respektive lagledare rätt att,
innan match 11 och 12 startar, byta ut en av spelarna i match 11, 12, 13 eller 14 till
en ny femte singelspelare. Ett eventuellt byte skall meddelas till matchdomare som i
sin tur meddelar matchsekreterare.

32.1 MATCHORDNING PINGISLIGAN
DAMER OCH DIVISION 1-2 DAMER

DAMER,

SUPERETTAN

Laguppställningen för respektive lag som lagledarna samtidigt skall visa varandra
före matchstart, är fri i både singel och dubbel. Matcherna spelas i ordning enligt
nedan på två bord. Om berörda föreningar är överens får lagmatch, som spelas i
serie med hemma respektive bortamatch (ej sammandrag) efter att dubbeln spelats,
fortsätta på ett bord.
Match 1 och 2
Match 3 och 4
Match 5 och 6
Match 7
Match 8 och 9
Match 10

A–X
C–Z
A–Z
Dubbel
B–Z
A–Y

B–Y
B–X
C–Y
C–X

Matcherna spelas ”rullande”, dvs så snart en match på ena bordet är färdigspelad,
påbörjas ny match även om match på det andra bordet inte är färdigspelad.
I dubbelmatch får andra spelare medverka än de som deltagit i singelspelet.
Om matchen inte är avgjord efter sju delmatcher äger respektive lagledare rätt att,
innan match 8 och 9 startar, byta ut en av spelarna i match 8, 9 eller 10 till en ny

fjärde singelspelare. Ett eventuellt byte skall meddelas till matchdomare som i sin
tur meddelar matchsekreterare.

ÖVRIGA SERIEREGLER
33. LAGMATCH AVBRYTS
I division 1-3 herrar avbryts seriematchen när ett lag enligt matchordningen vunnit
åtta delmatcher. I Pingisligan damer, Superettan herrar, Superettan damer och
division 1-2 damer avbryts seriematchen när ett lag enligt matchordningen vunnit
sex delmatcher. I Pingisligan herrar avbryts seriematchen när ett lag enligt
matchordningen vunnit fyra delmatcher, detta gäller inte om matchen går till
tiebreak.
Match i SM-slutspelet skall avbrytas då resultatet inte längre kan påverka utgången.
Om ett av lagen i en lagmatch där båda lagen består av en spelare mindre än det
stipulerade antalet spelare, har uppnått fler vunna matcher än vad motståndarlaget
kan uppnå, skall lagmatchen avbrytas.
På samma sätt kan lagmatch sluta oavgjord, då båda lagen vunnit samma antal
matcher, dock ett lägre antal än sju. Wo-matcherna skall alltid inräknas.
Matcherna skall räknas efter den matchordning som fastställts av SBTF, och som
framgår av SBTF:s matchprotokoll.

34. ÖVRIGT
SBTF kan i efterhand ändra resultat eller bestämma om omspel då regelbrott
begåtts, även om protest inte inkommit. Ändring av matchresultat på grund av
regelbrott kan endast ske inom 30 dagar från matchtillfället.

34.1 DAMER I HERRSERIE
I Superettan herrar och herrar division 1 till 3 har damspelare rätt att delta.

