Inbjudan till seriespel

Nordvästra Götalands Bordtennisförbund (NvgBTF) inbjuder föreningarna inom
distriktet till spel i seniorserierna (div 4-6) säsongen 2018-2019. Inbjudan till
veteran och ungdomsserierna samt eventuellt damserie kommer att utsändas
senare.
Sista anmälningsdag för seniorserier divisions 4–6 skall vara Nordvästra
Götalands Bordtennisförbund Box 418 541 28 Skövde, skriftligt tillhanda
SENAST 22 augusti 2018.
Serierna kommer att läggas efter förra säsongens serieutfall och det därpå
följande kvalspelet. Ett serieförslag kommer att utsändas/presenteras på
hemsidan mellan 3–7 september.
I samband med anmälan skall lagen (x markera) om man är intresserad av att
spela i högre serie ifall någon vakans uppstår.
I samband med presentation av serieförslaget går det att efteranmäla lag till
division 6 fram till den 15 september.
Önskemål om speldagar och arrangörshelger samt lagledaruppgifter kommer vi
att ta in senast 15 september så att alla har möjlighet att kolla tillgång till hall
mm först.
Serieavgifter: Division IV-V 1 000 kr (Fyrmannalag) Division VI 800 kr
(Tremannalag)
Aktuella serieavgifter faktureras anmälande förening.
Ingen förening får anmäla sig om den har skulder till NvgBTF.
Urdraget lag från 31 augusti – 15 september betalar en avgift på 2000 kr.
Urdraget lag från 16 september – seriestarten får betala serieavgiften plus
2000 kr.
Samtliga matchresultat ska rapporteras elektroniskt av hemmalaget
alternativt sammandragsarrangören inom ett dygn efter färdigspelad match. Om
föreningen inte sköter detta kan böter utdömas vid upprepning.

Samtliga matchprotokoll ska sparas av hemmalaget eller
sammandragningsarrangören fram till serien är avslutad. Protokollen skall kunna
uppvisas vid behov.

Serieperiod: Seriesammandrag spelas vid följande tillfällen:
2018
•

7 oktober

•

27 oktober

•

24 november

2019
•

12 januari

•

2 februari

•

9 mars

•

30 mars

Hemma- och bortamatcherna spelas veckorna 42–49 och 2-10 med uppehåll för
v 44 samt v7-8

Upp- och nedflyttningar:
Samtliga segrare i div 4, 5 och 6 flyttas upp till divisionen över. Detta är
obligatoriskt i samtliga serier och kan inte vägras av föreningen.
Tvåorna samt treorna i division 4 rangordnas efter lottning till SBTF:s reservlista,
tvåorna och treorna i div 4 kan tacka nej till eventuell uppflyttning.
Åttorna i div 4 och 5 åker ur till divisionen till underliggande division.
Sjuorna i div 4 kvalar i en match mot tvåorna i div 5. Div 4 södra möter div 5
södra osv. Laget från den högre serien är hemmalag. Sjuorna i div 5 och tvåorna
i div 6 kvalar på motsvarande sätt som kvalet till division 4.

Beroende på antalet lag som anmäler sig samt hur många lag som flyttas upp
och ner i de nationella serierna kan justeringar behöva göras. Exempelvis kan
ett lag som vunnit sin kvalmatch flyttas ner till den lägre serien beroende på hur
många distriktslag som åker ur det nationella seriesystemet. Vidare kan ett lag
som förlorat sin kvalmatch ändå flyttas upp om det uppstår vakanser i den högre
serien.
Observera att kvalet till division 5 spelas med fyrmannalag.
Mer utförliga regler och bestämmelser kan ni läsa i Seriebestämmelserna som
kommer att finnas på hemsidan under fliken Team Serie.

