Hallands BTF:s Distriktsserier 2020-21, information inför säsongen.
 Div. 4-7 och V-35 serierna lottas enligt serieförslaget i mitten september.
 Div. 4-7 startar seriespelet vecka 41, enligt spelschema. (3-mannalag)
 V-35 startar söndagen den 25/10, enligt spelschema. (2-mannalag)
 Nytt för denna säsong:
 Enligt motion från Skedala BTK på HBTF:s senaste årsmöte i februari
2020, årsmötesbeslut: I div. 5, 6 och 7 skall alla 10 matcher (9
singelmatcher + dubbel) spelas i alla seriematcher. OBS! inte i div. 4
 V-35 serierna spelas alla 5 matcher (4 singelmatcher + dubbel) redan nu.
 På försök denna säsong: Matchprotokoll behöver inte skickas in till
Hallands BTF, viktigt att hemmalaget lägger in resultatet direkt efter
spelad match (senast dagen efter spelad match) i FX Federation på
hemsidan. Bortalaget får kolla så att hemmalaget lägger in rätt siffror.
Hemmalaget sparar matchprotokollet hela säsongen, om det skulle uppstå
något fel. Om något krånglar, så hör av er till Hallands BTF.
 Viktigt att matcherna spelas vid utsatt speldatum! Vid sjukdom eller
liknande om matchen måste skjutas upp, så måste lagen komma överens
om ny speltid så fort som möjligt. Helst inom 14 dagar och det nya
datumet skrives in i serieprogrammet av hemmalaget. Vid uppskjutna
matcher måste hemmalaget anmäla detta till Hallands BTF i tid för att
undvika böter.
 Innan sista spelomgången på hösten och våren skall alla serielag i resp.
serie har spelat alla ev. uppskjutna matcher. Om inte så blir det böter för
det serielag som inte spelat ev. uppskjutna matcher.
 Inbjudan till Ungdomsserierna 20-21 skickas ut nu i dagarna. Regler mm
är samma som förra säsongen, men vi kommer uppdatera dessa i snart.
 Coronaläget, vid seriespel o tävlingar följer vi myndigheternas regler.
SBTF har på sin hemsida vad som gäller för bordtennisen, enligt SBTF, är
uppdaterad nyligen. Vi kommer att lägga detta på vår hemsida också.
Annars håll avstånd, tacka gärna efter matchen men på avstånd (kramas
inte) och god handhygien. Spela inte om du är förkyld eller sjuk.
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