GBTFs serieregler uppdaterade september 2021

=förändring

1. SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SERIER
ARRANGERADE AV Göteborgs Bordtennisförbund
1.1. SPELKATEGORIER
Serierna är indelade i följande olika kategorier: Herrar Fyrmannalag Hemma - Borta
Veteran 30 Två till tremannalag Sammandrag (Vardagar)
Ungdom Två till tremannalag Sammandrag (Helger)

1.2. ÅLDERSGRÄNSER
Veteran 30

födda 1992 eller tidigare

Ungdom

födda 2004 eller senare

1.3. REPRESENTATION
SPELORDNING
Vid seriestarten räknas alltid föreningens högre lag inom respektive seriekategori som först
spelande oavsett matchdag.

• Exempel: Askims B-lag spelar sin första match den 19/10, och Askims A-lag spelar sin första
match den 23/10. De spelare som skall delta i Askims A-lag den 23/10 får då inte delta i B-laget den
19/10.
Divisions- och Veteranserier: Spelare som deltagit i förenings högre lag, måste ”stå över” en
lagmatch för att få delta i förenings närmast lägre lag. Proceduren upprepas om spelaren skall gå
ner ytterligare en nivå. Detta gäller inom de olika seriekategorierna var för sig. Om flera av en
förenings lag inom samma seriekategori spelar samma kväll, gäller regeln att en spelare ”står
över” de lag han/hon ej deltar i:

• Exempel 1, flytt till närmast lägre lag: Askims A-lag spelar den 12/10, nästa gång
spelar Askims A-lag den 17/10. De som inte spelar i A-laget den 17/10 kan spela i Blaget
från och med den 17/10.

• Exempel 2, flytt till näst närmast lägre lag: Askims A-lag spelar den 12/10, nästa
gång spelar Askims A-lag den 17/10. De som inte spelar i A-laget den 17/10 kan spela i
B-laget från och med den 17/10. Askims B-lag spelar nästa match 20/10. De som inte spelar i
A-laget den 17/10 eller i B-laget den 20/10 är spelklara för C-laget. D.v.s spelaren måste stå
över en match/nivå i kronologisk ordning. Om A- och B-lagen spelar på samma dag räknas det
som att man stått över bägge matcherna.

Spelare får endast delta i ett lag per seriekategori och speldag. Spelare som deltagit i förenings lag
som blivit uteslutna eller utgått, äger rätt att efter ha ”stått över” 2 matcher, delta i förenings
lägre lag i samma seriekategori. Spelare som spelat förenings sista match i en högre serie får
därefter inte spela i föreningens lag i lägre serie.

Vid övergång ansvarar den nya föreningen för att övergångshandlingar blir korrekt
hanterade – gäller även för ungdomsspelare.
Kvinnliga spelare äger rätt att delta i samtliga seriekategorier.
Utländsk medborgare: Man måste ha varit stadigvarande boende i Sverige i minst 1 år för att få
delta i Divisions- , Veteran- och Ungdomsserier arrangerade av Göteborgs BTF. Väljer man att
spela före detta måste man ha registrerat speltillstånd från Svenska Bordtennisförbundet.
Ungdomsserier: Klubben måste namnge minst 2 spelare/lag. Dispens måste sökas för att
spelare skall kunna spela i ett annat lag, under pågående seriespel, eller för att plocka in nya
spelare som inte var anmälda till ungdomsserierna från början. I Yngre-serier kan man fritt sätta
in ny/annan spelare. Dock får det ej klart förstärka laget. TK kan i efterhand ändra
matchresultaten om det visar sig att något lag förstärkt.
Hopslagna lag: I Veteran- och Ungdomsserier är det tillåtet att kombinera spelare från klubbar
och distrikt. Klubbarna måste vara överens och bekräfta detta skriftligt till GBTF. En klubb
ansvarar för anmälan. Reserver, utöver anmälda spelare, får endast tas från anmälande klubb.

1.4. ÄNDRING AV MATCHDAG
Alla matcher i samtliga serier skall spelas på fastställda dagar. Vid ev. krock spelas Ungdoms- och
Veteranserier på fastställda datum. Nytt datum söks för match i Distriktsserie. Divisionsserier,
seniorer: Om berörda föreningarna är överens kan match genomföras vid annat datum, men inte
senare än 7 dagar efter fastställd matchdag, och skall spelas enl. spelschemats ursprungliga
hemma-/bortalag. Veteranserier: Samtliga matcher spelas på fastställda dagar. Är båda
föreningarna överens kan match spelas tidigare. Ungdomsserier: I Yngre-serier kan inga matcher
flyttas. I Äldre-serier kan match flyttas, men måste vara spelad senast angiven matchdag. Match
kan alltså flyttas om båda lagen är överens och spelas före angivet ordinarie matchdatum.
Kostnad: 100 kr, för det lag som flyttar. Match i sista omgången av serien skall spelas senast på
fastställt datum och tid.
Det är inte OK att flytta match i seriespelet för deltagande i tävling för individuellt spel.

1.5 MATCHSTART
Divisionsserier, seniorer: Starttid kl. 18.30, om ej annat anges.
Veteranserier: Starttid kl. 18.30
Ungdomsserier: Starttiden framgår av spelprogrammet. En till tre omgångar spelas vid varje
tillfälle. Lag som ej infunnit sig till spel senast 30 minuter efter utsatt matchtid har förlorat
matchen på walk-over.

1.6. GODKÄND ÄNDRING AV STARTTID ELLER MATCHDAG
Samtliga serier: Datum för flyttad match skall meddelas GBTF:s kansli minst två vardagar före
nytt speldatum eller senast den ursprungliga speldagen. Match i sista omgången av serien skall
spelas senast på fastställt datum och tid.

1.7 ANTAL BORD
Divisionsserier, seniorer, spelas på två bord samtliga övriga serier spelas på ett bord. I
divisionsserierna, seniorer, skall matcherna spelas ”rullande”, d.v.s. så snart en match på ena
bordet är färdigspelad, påbörjas en ny match även om matchen på det andra bordet ännu ej är
färdigspelad.

1.8 MINSTA ANTAL SPELARE
Tre spelare i divisionsserierna. I övriga serier en spelare. Lag med en spelare kan endast vinna
lagmatchen om motståndarlaget också spelar med bara en spelare.

1.9 SPELORDNING, LAGUPPSTÄLLNING
Divisionsserier, seniorer: Hemmalagets spelare benämns A1, A2, A3 och A4 och medan
bortalagets spelare benämns B1, B2, B3 och B4. Uppställningen inom det egna laget är fri. Lag
som kommer till spel med enbart tre spelare skall använda platserna A1-A3 respektive B1-B3
samt första dubbel till de spelare som deltar i matchen. Match A4 respektive B4 samt andra
dubbel förloras på walk-over. Lagmatchen avbryts när ettdera laget vunnit 8 matcher. Om båda
lagen vunnit 7 matcher vardera har matchen slutat oavgjort. Lagledare äger rätt att sätta in en 5:e
spelare i singelspelet efter dubblarna, meddelas innan match 11 - 12 startar.

Veteran- och Ungdomsserier: Enligt GBTF:s protokoll för två/tremannalag. Hemmalagets
spelare benämns A1, A2 och A3 och bortalagets spelare benämns B1, B2 och B3. Uppställningen
inom det egna laget är fri. I dubbelmatchen får andra spelare medverka än de som spelar singel.
Om man spelar med två spelare, skall spelare nummer 2 även placeras in på plats A3/A2 eller
B3/B2. Om man spelar med 1 spelare skall spelaren placeras in på plats A1 eller B1. Som
hemmalag räknas det lag som står först i programmet. Hemmalaget är ansvarigt för protokoll,
pennor och bollar. Samtliga fem matcher skall spelas. Det lag som uppnått flest segrar har
vunnit.

1.10 MATCHPROTOKOLL
Distriktsserier, seniorer: Matchprotokoll behöver ej sändas in om klubben själva registrerar
resultaten i Planassist. OBS! Även namnen på dubbelparen skall registreras. Registreringen måste
göras senast 2 dagar efter spelad match. Kan en spelare ej registreras meddelas detta till GBTF
omgående, goran@gbtf.se,– med uppgift om vilken position i matchprotokollet som den aktuella
spelaren har. Klubben är skyldig att spara matchprotokollen till den 30 maj den innevarande säsongen. Detta
för att TK skall kunna gå in och kontrollera, vid eventuell protest.

Registrerar GBTF protokollet skall det skickas in som tidigare. Hemmalaget svarar då för att
matchprotokollet blir inlämnat eller poststämplat senast dagen efter matchdagen.
Matchprotokollet skall insändas till Göteborgs BTF, Ex-Huset, Heden, 411 38 Göteborg.
Matchprotokollen kan också scannas och skickas till E-post: goran@gbtf.se, utan att protokollet
behöver skickas in. Om så sker måste e-post vara på GBTF:s kansli senast kl. 12.00 dag 2 efter
spelad match. Annars utgår böter enligt nedan. försenat poststämplat matchprotokoll innebär
böter (300:-), vilket faktureras föreningen. Protokoll skall vara underskrivet av båda lagledarna.
Protokoll skall även ifyllas och lämnas in vid walk-over.
Ungdoms- och Veteranserier: Hemmalaget svarar för att matchprotokollet blir inlämnat till
kansliet direkt efter matchen. De lag som önskar flytta match ansvarar för att matchprotokollet
blir insänt, enl. reglerna för Divisionsserierna ovan. Protokoll skall vara underskrivet av båda
lagledarna. Protokoll skall även ifyllas och lämnas in vid walk-over.

1.11 LAGLEDARE UNGDOMSSERIER
Lagledare för resp. lag, eller annan vuxen, skall före match anmäla sig till tjänstgörande
serieledare. Som lagledare räknas ej spelare i laget som spelar eller skall spela det sammandraget.
Om två eller flera lag från samma förening spelar samtidigt kan ej spelare i det ena laget vara
lagledare i ett annat lag. Vid spel för fler av förenings lag i samma lokal på samma gång räcker
det med en lagledare i lokalen.

1.12 UPP- OCH NEDFLYTTNING
I distriktsserierna, seniorer, kommer segrande lag att flyttas upp. Vid avancemang till div. 3 gäller
följande; ettan och tvåan flyttas upp. Förbundet tillfrågar lagen för reservplats, enl. följande
turordning: 1. Trean i div. 4 2. Fyran i div. 4 3. Sjuorna i div. 3 – med högst inspelade poäng 4.
Femman i div. 4 5. Åttorna i div. 3 – med högst inspelade poäng 6. Sexan i div. 4 GBTF:s
tävlingskommitté beslutar suveränt vad gäller av GBTF anordnade serier.

1.13 TÄVLINGSDRÄKT
Föreningens officiella tävlingsdräkt skall användas vid allt seriespel. Minsta krav är att
klubbmärket skall finnas på tröjan.

1.14 SPELUTRYMME, BELYSNING OCH MATERIEL
Minimiutrymme: 10 x 5 x 3 meter Ljusstyrka: Minst 300 lux jämnt fördelade över spelområdet.
Materiel: Endast av SBTF godkänt materiel får användas. Dispens: Dispens från ovanstående
kan dock sökas. Detta skall göras skriftligen i god tid före första seriematchen.

1.14.1 BOLL
I samtliga serier spelar vi med plastboll.

1.15 MATCHLÄNGD
Alla enskilda matcher spelas i ”bäst av fem set”.
I ungdomsserie ”Yngre” spelar man 3 set.

1.16 BESTRAFFNINGAR
Varje godkänd Walk-over (W.O):
seniorer 500:- i böter
veteraner 250:u-serier 150:(Motståndare och kansli erhåller besked senast kl. 20.00 dag
före speldag)
Varje EJ godkänd W.O:
seniorer 650:- i böter
veteraner 400:u-serier 300:(Motståndare och kansli erhåller EJ besked senast kl. 20.00 dag
före speldag)

Av dessa böter tillfaller 400:-/500:- , 200:-/300:- resp. 100:-/200:- den föreningen som ej orsakat
W.O, avräkning sker varje år i samband med seriefakturan. I div. 4 får man max lämna två W.O.
Serietabellen räknas inte om. I övriga serier är det tillåtet att lämna hur många W.O som helst
utan att bli utesluten. Lag anses ej ha lämnat W.O, om uteblivande från match beror på
omständigheter, varav förening ej kunnat råda (force majeure). Prövningen härav tillkommer
GBTF:s tävlingskommitté.
Lag som utgår:

Dubbel godkänd W.O-avgift.

Försenat protokoll:

300:- i böter (för de fall GBTF skall registrera)

Skrivna matcher:

3.000:- per förening (dubbel W.O kommer att utdömas)

Administrationsavgift

pga ökad serieadministration Divisions- o. Veteranserier 300:- (i
Divisionsserierna tas avgiften ej ut om klubben väljer att själv registrera matchprotokollen i Profixio) Höstserien för Ungdomslag 100:-

1.17. LICENS
A-licens erfordras för samtliga spelare i divisionsserier samt ev. damserier. I veteranserierna,
ungdomsserierna samt Propagandatouren krävs minst D-licens.
Enligt beslut från SBTF skall intensifierad licenskontroll genomföras vid samtliga seriematcher.
Vid spel utan licens meddelas föreningen omedelbart samt får ett slutdatum för registrering,
därefter tilldöms motståndarna segern i matchen där olicensierad spelare deltagit och rapport
lämnas till SBTF som kan utdöma böter. GBTF fakturerar föreningen en administrationsavgift
på 300:-. I Propagandatouren förlorar spelaren samtliga intjänade poäng.

1.18. PROTEST
Protest skall skriftligen lämnas på denna blankett (skriv ut) och vara GBTF tillhanda senast 30:e
dagen efter matchdag, eller senast 10 dagar efter sista omgången. Adress: Göteborgs BTF, Exhuset Heden, 411 38 GÖTEBORG. Protesten skall åtföljas av en avgift på 100 kr som insättes
på GBTFs bankgiro 471-8987. Protesten behandlas inte förrän avgiften har betalats. Vid
godkänd protest återbetalas avgiften. Protest kan lämnas in av förening eller myndig
privatperson.

1.19. PRISER
GBTF utdelar seriemedaljer till 1:an, 2:an och 3:an i Divisionsserierna, senior, samt veteranserier.
I ungdomsserier delas seriemedaljer ut till samtliga deltagande lag. Lika många medaljer som
antalet ordinarie spelare i laget utdelas. Vid behov kan förening beställa extramedaljer av GBTF.
Detta skall göras senast dagen efter sista seriematchen i den aktuella serien. GBTF står för
kostnaden för extramedalj om spelaren ifråga spelat minst en lagmatch mer än hälften av spelade
matcher. Vid samma poängsumma för flera lag avgörs placeringen av skillnaden mellan i första
hand antalet vunna och förlorade individuella matcher, i andra hand antalet vunna och förlorade
set, i tredje hand antalet vunna och förlorade bollar i samtliga matcher, i fjärde hand inbördes
möte. I serierna; Distrikts- Veteran- och ungdomsserie Äldre, arrangerade av GBTF utdelas pris
till bästa matchvinnare. Bästa matchvinnare blir den/de som har bäst matchskillnad i
singelmatcherna.

1.20. SERIELEDARE
Ansvarigt organ inom GBTF för serieverksamheten är Tävlingskommittén. Tävlingskommittén
är också ansvarig för verksamheten vid sammandragen och av den av tävlingskommittén utsedda
serieledare både vad beträffar spelet och eventuella regelfrågor. I veteranserierna finns ingen
utsedd serieledare.

