Inbjudan till seriespel säsongen 2019/2020
Precis som förra säsongen bjuder vi in till tre serienivåer, division 4, 5 och 6. Spelsystemet är
4-manna lag i division 4 och 5 med bäst av 14 matcher. Samt 3-manna lag i division 6 med
bäst av 10 matcher.
De lag som placerade sig på platserna 2-6 i förra säsongens div 4, plus de som flyttats ner
från division 3 eller inte accepterade sin plats i nationella seriesystemet, plus seriesegrarna i
förra säsongens division 5 är kvalificerade för spel i division 4. Övriga platser kommer att
tilldelas de lag som blev tvåa i förra säsongens division 5 efter antal poäng man tog i serien.
Det blir tre serier i division 4 och division 5 med 6-8 lag i vardera. Antal serier i division 6
beror på hur intresset blir.
Om ni har flera lag, som vi måste ta hänsyn till i vårt serieprogram, måste detta meddelas
redan vid anmälan.
Sista anmälningsdag är den 10 september 2019. Drar man ur sitt anmälda lag mer än en
vecka efter första serieförslaget så debiteras serieavgiften. Anmäler man sitt lag efter sista
anmälningsdag så debiteras en förseningsavgift på 500 kr per lag för att kompensera allt
merjobb detta innebär.
Serieavgiften är 1500 kronor/lag.
Vi kommer att skicka ut faktura på detta i samband med seriestarten.
All rapportering av resultat kommer precis som förra året att ske med SBTF:s FX Förbund
(Plan Assist) och inga protokoll behöver skickas in. Därför kommer vi inte att ta fram
speciella protokoll med inbyggd karbon utan protokoll får laddas hem från vår hemsida.
Dessa skall dock sparas påskrivna för ev. protesthantering tills serien är avslutad.
Anmälan görs i detta formulär: https://forms.gle/pZWePwwJx2jQHi8MA
OBS: All korrespondens med lagledarna kommer att ske via e-post.
Vi beräknar att starta seriespelet vecka 40-42 beroende på hur snabbt vi får ihop
spelschemat. Efter juluppehållet så startar spelet igen vecka 2.
Liksom tidigare kan B-lag starta i division 4 om de är kvalificerade för det. Våra
seriebestämmelser är anpassade till Svenska BTF:s serier och dessa bestämmelser finns att
läsa på vår hemsida.
Upplysningar kan fås via kansliet 070-752 90 51 eller via e-post på
bordtennis@skaneidrotten.se

Välkomna med era anmälningar/Skånes Bordtennisförbund

