Inbjudan till seriespel
Damer Division III
Nordvästra Götalands Bordtennisförbund (NvgBTF) inbjuder föreningarna inom
distriktet till Damserie division III säsongen 2019-2020.
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Laget består av två spelare
Spelas som sammandrag vid följande datum
o 26 januari, 1 mars, 19 april
Vid varje seriesammandrag spelar lagen två eller tre matcher beroende på
antalet anmälda lag
Arrangör har ej tillåtelse ta ut avgift för sammandrag från de övriga lagen
Serien är öppen för alla ung som äldre
Enda kravet är att spelarna måste ha minst D-licens
Ingen startavgift
Alla matcher spelas ut det vill säga två singlar en dubbel och två singlar
o Varje vunnen delmatch ger ett poäng och spelad match ger 1 poäng
o Tänkbara poäng är
▪ Lag A mot Lag X resultat 5–0 ger Lag A 6 p och Lag X 1 p
▪ Lag A mot Lag X resultat 4–1 ger Lag A 5 p och Lag X 2 p
▪ Lag A mot Lag X resultat 3–2 ger Lag A 4 p och Lag X 3 p
▪ På detta viset får samtliga lagpoäng och inget lag ”riskerar”
att hamna på 0 poäng, samtidigt blir alla matcher lika viktiga
Vi kommer också att vara generösa med representationsbestämmelserna
om det skulle vara borta en spelare i något lag och föreningen har två eller
flera lag med får spelare dubblera i två lag vid detta tillfälle. Ex ett lag har
bara en spelare vid seriesammadraget tillgängligt och har ytterligare ett
lag anmält, då är det ok att ”låna spelare från det andra laget där ena
spelaren spelar singelmatcherna och den andra spelaren spelar dubbel
matchen, från det laget man lånar spelare av. (däremot är det inte tillåtet
att anmäla två lag på tre spelare)
Spelare som spelar i det nationella seriesystemet för damer tillåts att även
deltaga i distriktsserien för damer div 3 om hon har under 1000
rankingpoäng enligt december rankingen.
Damspelare som spelar i det nationella seriesystemet för Herrar,
Superligan – Div 3 och har över 1000 poäng eller spelar i distriktsserien
div 4-6 har rätt deltaga i damserien div 3.
Spelarna behöver inte stå över någon match för det högre laget i detta
fall, utan är spelklara direkt för damlaget i div 3.
Det är också tillåtet om en förening endast har en tjej i föreningen som
spelar och har licens att bilda lag med annan förening i samma situation.
Det är dock INTE tillåtet att kombinera lag för att få ett så ”bra lag som
möjligt”.
Det är inte tillåtet att byta en spelare i singel efter dubbelmatchen.

SERIEANMÄLAN 2019-2020
Damserie Div III

Föreningsnamn: ________________________________________________________

Lagledaruppgifter (en blankett per lag)
Lagledare
…………………………………………………………………….………
Telefon
…………………………………………………………...…….………….
E-post
……………………………………….…………………….………...……

Vi är intresserade av att arrangera sammandrag (X-markera)
Sön 26 jan:……………

Sön 1 mars:……………

Sön 19 april:……………

Anmälan och Lagledaruppgifter ska vara kansliet tillhanda
senast 15 december 2019 via e-post, eller brev.
Nordvästra Götalands BTF
Box 418
541 28 SKÖVDE
E-post: kansli@nvgbordtennis.com

