Inbjudan till seriespel

2019–2020

Nordvästra Götalands Bordtennisförbund (NvgBTF) inbjuder föreningarna
inom distriktet till spel i seniorserierna (div 4–6) säsongen 2019–2020.
Inbjudan till damserie kommer att utsändas senare. Damserien är tänkt
få samma upplägg som förra året det vill säga 2 manna lag.
Veteranserie kommer INTE att spelas denna säsong utan vi hoppas
istället att föreningarna anmäler dessa spelare till något seniorlag.

Ungdomsserier kommer eventuellt att arrangeras i någon form under våren.
Sista anmälningsdag för seniorserier division 4 och 5 skall vara Nordvästra
Götalands Bordtennisförbund Box 418 541 28 Skövde, tillhanda SENAST
10 augusti 2019. Sista anmälningsdag för division 6 är 15 september
2019.
I samband med anmälan skall föreningen önska i vilken division man vill
spela. Målsättningen är att fylla serierna med 8 lag uppifrån och ner. Då
det finns ett antal vakanser i division 4 och 5, finns möjlighet att anmäla
intresse för spel i en högre division oavsett placering föregående säsong.
Detta gäller även nybildade lag.
Serierna kommer i första hand att läggas efter förra säsongens resultat,
därefter efter angivna önskemål.
Liksom tidigare år finns möjlighet att välja mellan att spela
sammandragserie eller att spela veckomatcher vilket anges i samband
med anmälan. De som vill spela veckomatcher skall i anmälan ange vilken
veckodag som de har sina hemmamatcher. Serieindelningen kommer att
ta hänsyn till geografiska områden men då vi utgår från HELA distriktet
skall man vara medveten om att det kan bli långa resor beroende på vilka
lag som anmäler sig till sammandrag respektive spelvecka.
Önskemål om speldagar och arrangörshelger, som ni kan arrangera helt
eller halvt sammandrag (helt = 8 lag, halvt = 4 lag), anger man i
samband med anmälan. Vid tillsättande av arrangörer utgår vi från att de
som kan ta hela sammandrag har förtur.
Lagledaruppgifter kommer vi att ta in i samband med sista anmälningsdag
för division 6 senast 15 september 2019 för samtliga serier (division 4-6).

Serieavgifter: Division 4 och 5 1000 kr (Fyrmannalag). Division 6 800 kr
(Tremannalag). Aktuella serieavgifter faktureras anmälande förening.
Ingen förening får anmäla sig om den har skulder till NvgBTF.
Anmält serielag i division 4 och 5 som drar sig ur serien efter 10/8 och
fram till seriestarten (seriegruppens första fastställda speldatum)
debiteras en avgift på 2000 kr. Anmält serielag i division 6 som drar sig ur
serien efter 15/9 och fram till seriestarten (seriegruppens första
fastställda speldatum) debiteras en avgift på 2000 kr. Om anmält serielag
drar sig ur serien under säsongen debiteras 2000 kr. utöver
anmälningsvgiften.

Serie PM samt Seriebestämmelser kommer att publiceras på hemsidan
före den 10/8.

Välkomna till Seriespelet 2019-2020!
Team Serie

