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TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR
ÖREBRO LÄNSBORDTENNISFÖRBUND
DISTRIKTSSERIER DIV 4 OCH LÄGRE samt Ungdomsserier
.
Gråmarkerad text är de nya ändringar i reglerna för i år. (Inga förändringar inför denna
säsong.)
Allmänt
§1
De gällande seriebestämmelser som antagits av Svenska Bordtennisförbundet utgör
grunden för ÖLBTF:s seriebestämmelser. De seriebestämmelser som anges i § 2-24 gäller
distriktsserier som anordnas av ÖLBTF.
§2
Samtliga överträdelser medför åtgärder som beslutas av ÖLBTF.
§3
Det åligger respektive förening att se till att utsedda lagledare är införstådda med dessa
seriebestämmelser.
§4
Serierna kan spelas antingen enligt hemma - borta principen eller som
sammandragsserier. Detta avgörs inför säsongstarten av ÖLBTF efter samråd med aktuella
klubbar.
§5
Det åligger lagledare att tillse att spelare har ett gott uppförande vid matcher med gott
uppförande menas exempelvis att inte använda fula ord, sparka i bord, slå i bord mm. Utan
att uppträda sportsligt mot motspelare, medspelare samt domare och övriga som är i
spellokalen. Regelfrågor, synpunkter och klara regelbrott ska anmälas till ÖLBTF detta gäller
alla distriktsserier även där det inte finns officiell domare närvarande.
§6
Hemmalag kallar till match senast 5 dagar innan matchdag.
§7
Matcher som ingår i höstomgången skall vara spelade innan våromgången
startar. Undantag kan dock ske om lag bytt "hemma-borta" med motståndarlaget. Om så
är fallet skall ÖLBTF alltid underrättas.
§8
Det utgör inget hinder att matcher spelas tidigare än vad som anges i programmet.
§9
Om matcher flyttas av en eller annan orsak skall ÖLBTF underrättas. Nytt datum
anslås på ÖLBTF:s hemsida. En match får flyttas max 2 gånger. Därefter vidtar
ÖLBTF åtgärder för lagen.
§ 10
Om ett lag inte kommer till en seriematch utan att meddela eller ha giltigt skäl därtill då
förlorar laget på wo.
§ 11
Div 4
Lag som lämnar wo tre gånger utesluts från vidare spel i serien och de matcher som laget
spelat räknas bort från tabellen. Resultat vid wo är 8-0.
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Div 5
Lag som lämnat wo två gånger utesluts från vidare spel i serien och de matcher som laget
spelat räknas bort från tabellen. Resultat vid wo är 6-0 för serier med 3 personers lag och 30 för serie/matcher med 2 personers lag.
Lämnas wo i sista omgången (gäller alla serier) utesluts laget från serien och de matcher
som laget spelat räknas bort från tabellen.
§ 12
Matchresultat skall omedelbart efter färdigspelad match registreras i dataprogrammet
Planassist av hemma lag. Alternativ seriesammandragsarrangör. Vid problem med
registrering pga tekniska Problem skall detta rapporteras till ÖLBTFs kansli första vardagen
efter spelad match. Vid upprepade förseningar från någon förening kommer detta att tas
upp i ÖLBTFs styrelse för beslut om åtgärd.
Matchprotokoll beöver inte insändas till ÖLBTF denna säsong men hemmalag
alternativt sammandragsarrangör skall spara ett påskrivet orginal i en månad efter
avslutad match.
§ 13
Vid seriematch bör man spela på två bord och med domare och räkneverk. Det är valfritt
att spela med vilken av ITTF godkänd matchboll (plast- eller celluloidboll) som
passar arrangerande förening. Vid serie sammandrag skall det framgå i inbjudan
vilken typ av boll som kommer att användas.
§ 14
Denna paragraf ersätts med delar av skrivningen från punkt 6.3 och 6.4 från SBTF.
Förslaget innebär också att vi ändrar ”numreringen” på lagen.
Om flera reservlag från samma förening spelar på samma divisionsnivå i seriesystemet
benämns de med föreningsnamnet följt av B1, B2 och så vidare. Spelare kan under samma
säsong endast representera ett av föreningens lag på samma divisionsnivå.
Om en förening har sitt representationslag i division 4, två reservlag i division 5 och två
reservlag i division 6, kallas reservlagen B1, B2, C1 och C2. Har spelare under säsongen
deltagit i lag B1 är spelaren knuten till detta reservlag på denna divisionsnivå, och kan
således inte delta i lag B2. I samband med att serien vänder får föreningar med två
lag i samma serie möjlighet att flytta spelare mellan lagen denna flytt ska anmälas
till ÖLBTF.
Om en förenings första reservlag spelar på samma nivå som föreningens representationslag
benämns representationslaget med föreningsnamnet följt av A1 och reservlaget
föreningsnamnet följt av A2.
Om en förening önskar flytta en spelare som deltagit i ett högre lag till närmast lägre lag
skall spelaren först stå över en match för det högre laget. Spelaren blir spelklar för det lägre
laget samma dag som spelaren står över match för det högre laget.
Om en förening önskar flytta ytterligare spelare till förenings närmast lägre lag vid samma
tillfälle som ovan måste dessa spelare ha stått över två matcher för det högre laget. Dessa
spelare blir spelklara dagen efter de stått över andra matchen för det högre laget.
Observera skillnaden att första spelaren blir spelklar samma dag denne står över för det
högre laget, medan ytterligare spelare blir det först dagen efter de stått över andra matchen
för det högre laget.
Inga begränsningar finns för flytt av spelare från ett lägre lag till ett högre, förutom vad som
nämns ovan.
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Flytt av spelare görs divisionsnivå för divisionsnivå. För att flytta spelare från exempelvis Alag till C-lag måste spelaren först bli spelklar för B-lag, och sedan stå över för B-laget för att
bli spelklar för C-lag.
Ifall flera lag från en förening spelar seriematcher samma dag anses i förekommande fall
spelare ha stått över för det eller de lag i vilket denne inte deltar. Spelare kan dock endast
bli spelklar samma dag för närmast lägre lag.
En spelare kan, under förutsättning att villkoren enligt första stycket är uppfyllda,
representera B-laget samma dag som denne står över match för A-laget. Spelar A-lag B-lag
och C-lag samma dag räknas det som att spelaren stått över för både A-lag och B-lag, men
blir spelklar för C-lag först dagen efter matcherna, och kan således inte representera Claget.
Spelare får under två på varandra följande speldagar endast delta i ett av
föreningens lag. Vid flytt mellan huvudförening och farmarförening gäller SBTFs joker regler.
DIV 4
§ 15
Det lag som vinner div 4 ska erbjudas plats i div 3. Om segaren i div 4 avböjer uppflyttning
träder nedanstående turordning i kraft även för direktplats till div 3.
Sedan erbjuds lag i följande turordning reservplatser: Om det är en sjua från div 3 som åker
ur skall denna spela kval match mot 2:an i div 4:a. Är det två sjuor som åker ur div 3 spelar
dom först en kvalmatch, segraren där möter 2:an från div 4. Turordningen blir vinnaren i
kvalmatchen mellan div 3 lag och div 4 lag får första reservplats, förloraren andra
reservplats. Om något lag tackar nej erbjuds förloraren i kvalmatch mellan div 3 lagen en
reservplats.
I denna kvalmatch ska det vara utbildade domare och i den mån det går från neutral
förening. Skall ersättas enligt regler för div 3. Denna kostnad delas mellan föreningarna.
Är det inte någon sjua från div 3 som flyttas ned blir tvåan i div 4 direkt erbjuden första
reservplats till div 3. Därefter erbjuds trean i div 4 andra reservplatsen. Finns det
fortfarande vakanser på reservplatser erbjuds lag som blivit sist i div 3 en reservplats.
Är det flera lag blir det kvalspel om turordning.
ÖLBTF har som mål att anmäla ett lag till nationella seriesystemet samt två reserver.
§ 16
Det sista laget i serien flyttas ned. Nästsista lag spelar kval match mot lag två i divisionen
under om plats i serien eller eventuell reservplats ordning. Beroende på hur många lag som
kommer ner från högre division. Skulle det bli aktuellt med fler lag som flyttas ned pga tryck
uppifrån så är reservplatserna i den ordning som lag placerar sig före nästsista plats som
gäller.
Kval matchen spelas efter det spelsystem som den högre serien har.
Vid oavgjort resultat är det seträkning som gäller. Vid lika här också så blir det bollräkning.
Om det fortfarande är lika blir det omspel, returmatch bokas då på plats. Spelare måste
vara spelklar (licensierad, godkänd övergång) för föreningen senast 15/2 för att få delta i
kvalmatch. Spelare som deltagit högre upp i seriesystemet under säsongen måste ha
representerat kvalande laget minst 3 matcher tidigare under säsongen. Spelare som är
spelklar för kvalande lag men deltar i för lag högre upp i seriesystemet (gäller även
farmarförening) i sista omgången. Får inte spela kvalspel för laget i den lägre serien.
Även i kvalspelet gäller § 14.
Kval matchen ska spelas inom 14 dagar från det att alla distriktserier är färdigspelade.
Hemmalag är det lag som kommer från den högre serien.
Kallelse sker enligt § 6. När speldag är bestämd ska detta meddelas till ÖLBTF.
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Då reservlag placerar sig före representationslag vad gäller uppflyttning till högre serie är
det föreningen som blir erbjuden uppflyttning. Reservlag ska inte ligga i högre serie än
förstalaget.
Div 5 och lägre
§ 17
Seriesegraren går upp, övrigt se § 16
Ungdomsserier
§ 18
För dessa serier gäller § 2-14 och 19b-24
Lagsammnasättning
§ 19
a) Div 4 spelas med 4-mannalag och protokoll för 14 matcher. Det lag som först uppnått 8
vunna matcher vinner. Alternativt att det blir oavgjort (7-7). Det är fri uppställning i både
singel och dubbel. Lag som kommer till spel med enbart tre spelare skall använda spelar
platserna 1-3 samt första dubbeln. Det är inte tillåtet att komma till match med endast två
spelare. Om matchen inte är avgjord efter dubblarna äger respektive lagledare rätt att,
innan första match efter dubbeln startar, byta ut en av spelarna i efterföljande fyra matcher
till en ny femte singelspelare. Ett eventuellt byte skall meddelas till motståndarlaget och
sekretariat.
b) Div 5 och lägre samt pojkserien spelas i form av 3-mannalag med dubbelmatch. I dubbel
kan två spelare som ej tidigare spelat singelmatcher deltaga.
Om matchen inte är avgjord efter efter dubbleln äger respektive lagledare rätt att,
innan första match efter dubbeln startar, byta ut en av spelarna i efterföljande tre matcher
till en ny fjärde singelspelare. Ett eventuellt byte skall meddelas till motståndarlaget.
Flickserie spelas i form av 2- mannalag med dubbelmatch.
Medaljer
§ 20
ÖLBTF:s seriemedalj delas ut till ettan och tvåan i div. 4 och lägre, samt till ettan,tvåan och
trean i ungdomsserierna.
Lag DM Seniorer och ungdom
Lagsammansättning:
§ 21
Spelas i form av 2-mannalag ”daviscup” form. Max två lag från samma förening i varje
klass.
Ingen spelare får dubblera i någon klass (man får bara spela i ett lag) under
samma speldag. I flick- och damklasser får förening ställa upp med det antal lag
de har spelarresurser till.
Spelform:
§ 22
Kommer att spelas under en helg. Då alla klasser spelas färdigt. Kommer att spelas som
poolspel.
§ 23
Både senior och ungdomsklasserna spelas samma helg.
Medaljer:
§24
Utdelas till ettan och tvån i seniorklassen.Utdelas till ettan, tvåan och trean i
ungdomsklasserna.

