Inbjudan till ungdomsserierna 2017/2018
Skånes Bordtennisförbund inbjuder härmed till seriespel säsongen 2017/2018 i våra
ungdomsserier. Vi kommer att fortsätta på samma sätt som förra årets succé med
divisionsindelning efter spelstyrka istället för ålder och kön. Detta för att nybörjare i så stor
utsträckning som möjligt kommer möta andra nybörjare och få prova på matchspel mot
andra med liknande spelstyrka.
Serierna spelas som sammandrag med minst två lagmatcher vid varje tillfälle. Vi kommer
att spela enligt Davis Cup-modellen med 5 matcher i varje lagmatch (4 singlar + 1 dubbel).
Alla 5 matcherna spelas som träning oavsett om någon redan fått 3 segrar.
Varje lag består av 3-6 spelare. En match kan spelas med endast två spelare men man
ska anmäla minst tre spelare per lag. Man kan således sätta in olika spelare i
singelmatcherna och dubbelspelet, men man kan också ha samma spelare i både singel
och dubbel.
Klubbarna ska anmäla vilka spelare som kommer ingå i varje lag. Då vi därefter placerar
lagen i rätt division med hjälp av datarankingen.
Sammandragen kommer spelas följande helger: 18/11, 2/12, 20/1, 17/2 och 17/3.
För att delta i våra serier måste man inneha minst en D-licens (kostar 50 kr).
Serieavgiften är 500 kronor per lag.
Vi har under tidigare år haft problemen med att lag uteblir från vissa sammandrag utan
rimlig anledning och inte meddelar sig. Vi kommer därför att ta ut en straffavgift om 500
kronor om ett lag inte kommer till ett sammandrag utan att lämnat besked till arrangör och
motspelare.
Sista anmälningsdag är den 22 oktober 2017.
I anmälan anmäler ni även intresse för att arrangera sammandrag. Detta är inget
komplicerat men kräver minst 4 bord. Även namn samt kontaktuppgifter som mobilnummer
och epost för lagledaren måste vara med för att anmälan skall godkännas.
Anmälan insändes till:

bordtennis@skaneidrotten.se

För mer upplysningar kontakta kansliet på: 070 - 752 90 51
Välkommen med er anmälan!
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