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Vi går åter mot en rekordsäsong vad gäller antal lag, vilket är
mycket glädjande, men det har denna säsongen också skapat serier
med många lag, då Team Serie valt att tillgodose era önskemål så
långt som möjligt. Detta innebär att man förhoppningsvis får
”kompletta” serier kommande säsonger, samtidigt som placeringen i
årets serie kan vara viktig då placeringen påverkar nästa säsongs
divisionstillhörighet.



Glöm INTE lösa licenser för era spelare innan första seriematchen,
men helst tidigare så ni har koll på detta.



ATT det är viktigt att hemmalaget i god tid (8 dagar) innan
kontaktar bortalaget om speldag, tid och plats.



Resultatet registreras söndag eller måndag.



Några nya regler gäller denna säsong enligt SBTF, vilka även står i
NVG BTFs serieregler.
o

Man kan således byta en valfri spelare efter dubbel


Innebär att man inte fyller i matchprotokollets singel
matcher som spelas efter dubbel förrän efter
dubbelmatchen.



Vill man byta ut en spelare skall man meddela
motståndaren direkt efter dubbel att man byter ut en
spelare.



Därefter fyller lagen i namnen på singelspelarna efter
dubbel.



Utbytt spelare anses INTE stått över matchen utan
räknas som spelad match med tanke på ev spelklar till
föreningens närmast lägre lag.

o

Flytt av spelare mellan förening som har fler lag i samma
divisionstillhörighet.


Varje lag får göra en flytt av spelare, dock ej sista
omgången.



Ingen registrering av flytt behöver göras.



Lagen själva får hålla koll på detta så man gör rätt.



Anser man att något lag spelat med ej spelklar spelare
kan man protestera till Team Serie.



Går protesten igenom så är det att beteckna som ”ej
spelklar spelare” och då gäller konsekvenserna för detta.



Spelare får under två på varandra följande speldagar endast delta i
ett av föreningens lag. Gäller herrserierna för sig och damserierna
för sig.



Glöm inte att ni skall spara matchprotokollen tills serien är
färdigspelad ifall vi behöver begära in något protokoll.



Matchprotokoll kan beställas från Kansliet.
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