SERIEANMÄLAN 2018-2019
OBS En blankett för varje anmält lag

Föreningsnamn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Division Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds Team Serie placerar in lagen
efter föregående års regelverk vad gäller upp och nedflyttningar.
Division 4
Vi tackar JA till spel ……….

Vi tackar NEJ……….

Vi önskar spela………. Sammandrag

………. Spelvecka

Division 5
Vi tackar JA till spel ……….

Vi tackar NEJ……….

Vi önskar spela………. Sammandrag

………. Spelvecka

Vi är intresserade att spela i högre serie om vakans skulle uppstå………….

Division 6
Vi tackar JA till spel ……….

Vi tackar NEJ……….

Vi önskar spela………. Sammandrag

………. Spelvecka

Vi är intresserade att spela i högre serie om vakans skulle uppstå………….

Anmälningsvillkor:
Pkt 1 Dessa anmälningsvillkor avser serieanmälan för ovanstående förening,
nedan kallad föreningen, i seriespel under spelåret 2018/2019 arrangerade och
administrerade av Nordvästra Götalands BTF nedan kallat NvgBTF. Förutom
dessa villkor gäller NvgBTF:s seriebestämmelser samt SBTF:s tävlingsregler.
Pkt 2 Sista dag för anmälan är 22 augusti, vid för sen anmälan riskerar
föreningen att mista sin serieplats.
Pkt 3 Föreningen förbinder sig med denna anmälan till NvgBTF att betala
fastställda avgifter.
Pkt 4 Förening som drar sig ur serien under perioden 31 augusti -15 september
debiteras 2000 kr. Vid avhopp efter 15 september debiteras föreningen full
serieavgift samt 2000 kr.
Pkt 5 Serieavgifter spelåret 2018/2019 är 1000 kr för div 4 och 5 och 800 kr för
div 6. Avgifterna faktureras anmälande förening.
Pkt 6 Samtliga matchprotokoll ska sparas av hemmalaget eller
sammandragsarrangören fram till serien är avslutad. Protokollen ska kunna
uppvisas vid behov.
Pkt 7 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.

****************************************************************

Med underskrift nedan har föreningen tagit del av och godkänt ovanstående
anmälningsvillkor. Anmälan är endast giltig med underskrift av ordförande alt.
sekreterare/kassör inom föreningen.

________________________________________________________________
Ordförande / alt. Sekreterare/alt. Kassör
Ort och datum
________________________________________________________________
Namnförtydligande

Skickas till: Nordvästra Götalands BTF, Box 418, 541 28 Skövde
E-post: kansli@nvgbordtennis.com

