PM för distriktsserier på Gotland 2011-2012
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Ungdomsserierna spelas med 2-mannalag, fyra singlar samt en dubbel, där samtliga
matcher spelas. Div 4 och 5 spelas med 3-mannalag och matchen avbryts då endera
laget uppnår 6 matchvinster. Matcherna spelas i bäst av 5 set till 11.
Godkänd speldräkt skall användas.

2

Matcherna kan i nödfall flyttas efter överenskommelse mellan lagledarna.
Överenskommelsen måste dock ske minst 2 dagar före utsatt matchdatum.
Den framflyttade matchen skall spelas inom 14 dagar från utsatt datum. Uppskjutna
matcher i näst sista omgången/sammandraget ska spelas innan sista sammandraget.
Nytt matchdatum skall alltid bestämmas och meddelas från hemmalaget till Jonas
Hederstedt. Har Jonas inte fått besked i rätt tid så tilldömes bortalaget segern.

3

Hemmalagets lagledare fyller själva i protokollet på planassist, sedan postas protokollet
inom 3 dagar till Jonas Hederstedt. David Nilsson kan planassist och besvarar era
frågor om det skulle uppstå problem som inte manualen kan lösa åt er.

4

För föreningar med flera än ett lag i serierna gäller följande: Vid flyttning av spelare från
ett lag till ett annat blir man spelklar direkt om man går till lag i högre serie. Flyttar man
däremot till lag i lägre serie måste man stå över en match i den högre serien.

5

För föreningar med flera lag i samma serie gäller följande: Spelaren som spelar i ett av
lagen får inte spela i något annat lag i samma serie. Om så sker ges motståndarlaget
vinsten.
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Spelarlicens är obligatorisk för alla spelare i serien. Licenskontroll görs av GBTF.
Lag som använt sig av spelare utan licens fråntagas eventuella vunna poäng.

7

För lag i div 4 och 5 som lämnar Walk Over gäller följande: Vid första tillfället tilldelas en
straffavgift på 500 kr, vid andra tillfället 500 kr. Om man lämnar w.o. i sista omgången
1 500 kr. Ungdomsserierna gäller vid första tillfället en straffavgift på 300 kr, vid andra
tillfället 300 kr. Om man lämnar w.o. i sista omgången 900 kr. Om man lämnar w.o.
3 gånger så utesluts laget ur serien.

8

Vid tvistemål eller andra frågor som kan beröra serien beslutar GBTF:s styrelse i frågan
efter att ha hört frågan av seriekommittén där SBTF:s regler för seriespel tillämpas.

GBTF:s seriekommitté:
Jonas Hederstedt
Silte Bjärges 750
623 43 Havdhem

Planassist ansvarig/frågor
David Nilsson

Mob: 0704-181738
E-post: mr_lill@hotmail.com

Mob: 0704-037666
E-post: davidrone@hotmail.com

