inbjuder till
DISTRIKTSSERIER
2021/2022
Lagkategori

Anm.
avg./lag

Administrationsavgift/lag*

Spelform**

HERRAR

1 200 kr

300 kr

Hemma/
Borta

Antal
Spelplats spelare/lag

Egna
lokaler

4

*Administrationsavgiften tas ej ut om klubbarna själva registrerar matchprotokollen i Profixio.
**NYHET! Distriktsserierna inleds och avslutas med seriesammandrag.
Observera att man dömer matcherna som vid hemma/borta.
Inga externa domare tillsätts.

Matchprotokollet skall vara Göteborgs BTF tillhanda senast klockan 12.00 dag 2 efter spelad
match, i de fall GBTF skall registrera.
OBS! Registrerar föreningen själv resultaten i Profixo behöver inte matchprotokollen
skickas in utan föreningen ansvarar för arkivering t.o.m 30 april innevarande säsong.
GBTFs TK skall dock kunna få omedelbar tillgång till matchprotokoll vid ev. protest.
Förkommet matchprotokoll bötfälls med 1 000 kronor.

SERIESTART: v. 41
ANMÄLAN:
Anmälan görs via detta online-formulär och skall vara Göteborgs Bordtennisförbund
tillhanda senast den 31 augusti 2021.
Serieindelning kommer, till stor del, att göras genom beräkning av medeltalet av
spelarnas, i lagets, rankingpoäng.
Önskvärt att ej använda för många spelare per anmält lag i distriktsserierna.
OBS! Var noga med att anmäla licens enligt SBTFs regler.
Licenskontroll kommer att göras!
OBS!!! INGA EFTERANMÄLNINGAR, ALLA ANMÄLNINGAR SKALL VARA OSS
TILLHANDA SENAST 31 augusti 2021.

ÖVRIGT:
I div 4 får man max lämna två W-O, lämnar man W-O i sista seriematchen blir man utesluten.
Serietabellen kommer inte att räknas om.
I övrigt hänvisas till GBTFs serieregler, som finns att läsa på hemsidan under rubrikerna
Tävlingar – Serier alt. Dokument på hemsidan.

UPPLYSNINGAR:
Har du några frågor, ring eller maila till kansliet.
0707-199 580 Göran Forssman, e-post: goran@gbtf.se

HERRAR:
Alla divisionsserierna kommer att spelas i form av en dubbelserie.
Målsättningen är 8 lag i varje serie, men detta kan ändras beroende på antalet anmälda lag.
Det är tillåtet för damer att delta i samtliga seriekategorier.
I divisionsserierna, seniorer, kommer segrande lag att flyttas upp.

GBTF:s tävlingskommitté beslutar suveränt vad gäller av GBTF anordnade serier.

