Seriebestämmelser för bordtennisserier arrangerade av Södermanlands
Bordtennis Förbund (SöBTF).
Gällande för säsongen 2015/16
Allmänt
SöBTF anordnar seriespel i distriktsserie för herrar division 4-6 samt eventuella distrikts ungdomsserier.
Målsättningen är att serierna ska innehålla 8 lag. Bestämmelser för seriespel beslutas av SöBTF efter samråd
med klubbar på årsmöte och klubbledarträff. Frågor rörande tolkningar av dessa bestämmelser handläggs av
styrelsen i SöBTF. Frågor av större art skall ställas till styrelsen skriftligen.
Där inget annat anges ska Svenska Bordtennisförbundet (SvBTF) regler för seriespel tillämpas. Tolkning av
SöBTF:s regler eller eventuella konflikter mellan regler avgörs av styrelsen i SöBTF.

Sammandrag och spelordning
Övergripande datum, tider, sammandrag och eventuella hemma/borta matcher samt spelordning beslutas av
SöBTF efter samråd på klubbledarträff inför kommande säsong.

Deltagande lag
För att delta i seriesystemet måste en förening tillhöra SvBTF och ha fullgjort sina åtaganden gentemot SvBTF
och SöBTF. Härigenom förbinder sig föreningen att följa regler och beslut inom distriktet.
En förening får ha flera lag i samma serie. Om en förening har flera lag i samma serie får en spelare inte
representera mer än ett lag under säsongen.

Deltagande spelare
För att delta i seriespel skall spelaren vara registrerad för seriespel (godkänd hos svenska bordtennisförbundet)
i den klubb som representeras. Spelaren skall också inneha en licens av typ A, förutom vid ungdomsserier då
licens D accepteras.
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.
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 C-laget.
Spelare får under en och samma speldag endast delta i ett av föreningens lag. Joker är inte tillåten.
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För att spela i högre division behöver man inte stå över match (men spelare får under en och samma speldag
endast delta i ett av föreningens lag.)
Spelare får delta i ungdomsserier oavsett vilken division han i övrigt spelat i, så länge åldersreglerna enligt
SvBTF följs.
Damer som högst spelar i det nationella seriesystemets damer division 1 tillåts spela i Södermanlands herrars
serier om spelaren är registrerad i föreningen. I övrigt gäller samma regler för damer som deltar i laget som för
herrar när det gäller att stå över match vid flytt mellan herrserier, och samma regler vid kval och slutspel i
herrserier.

Speldagen
Samtliga seriematcher ska spelas enligt spelschemat och på den dag som anges, om inte SöBTF och
arrangerande lag annat överenskommit. Deltagande lag skall bestå av minst det antal spelare som angetts i
seriebestämmelsen minus 1. Extra spelare som uppfyller reglerna får användas i dubbelspelet. WO avgift tas ut
med 400 kr per lagmatch som ej genomförts.


Division 4 spelas med 4 spelare



Division 5 och 6 spelas med 3 spelare (vid kvalspel skall antalet spelare användas som krävs i den
högre serien).

Arrangör av sammandrag eller hemmamatchlag ansvarar för protokoll och annan administration. Spelare
dömer själva om inte domare finns tillgängligt. Spelarna ansvarar gemensamt för att regler och etik följs. Vid
tvist om bedömning i enskild match avgör arrangerande förenings representant (vid hemma - borta matcher
avgör hemmalagets lagledare). Eventuella protester skickas skriftligt till SöBTF senast 2 dagar efter speldagen.

Kvalspel
Förening som skall spela kvalificerings- eller slutspelsmatch kan endast använda spelare som är spelklar för den
kvalspelande föreningen eller slutspelsföreningen senast den 15/2.
Förening som skall spela kvalificerings- eller slutspelsmatch kan endast använda spelare som deltagit i minst
fem seriematcher i grundserien för föreningen eller dess farmarförening. Har spelaren under spelåret spelat i
en högre division får spelaren användas endast under förutsättning att spelaren deltagit i minst två
seriematcher i grundserien för det kvalspelande laget. Joker är inte tillåten.
Kvalspel spelas när samtliga serieomgångar i division 4,5 och 6 har spelats (kvalspel utgår om minst två lag kan
uppflyttas utan att det näst sista laget flyttas ner). Det lag som kommer på andra plats i division 6 kvalspelar
om möjligheten till en plats i division 5 mot det lag som kommer näst sist i division 5. Det lag som kommer på
andra plats i division 5 kvalspelar om möjligheten till en plats i division 4 mot det lag som kommer näst sist i
division 4.
Om vinnande lag i kvalspel flyttas upp avgörs av SöBTF efter att nationella seriesystemet färdigspelats och
flyttningar mellan serier lagts fast. Lag som erbjuds uppflyttning kan tacka nej och då erbjuds möjligheten i
första hand till förlorande lag i kvalspelet. SöBTF förbehåller sig möjligheten att besluta om förändringar då lag
utgår ur seriesystemet eller då förhållandena för upp och nedgång förändras.
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