Regler för seriespel VBTF
Representation (spelarens förutsättningar för att ingå i lag)
För att svensk spelare skall få representera förening i seriematch skall spelaren vara spelklar
för föreningen och inneha giltig licens.
Licensierad spelare äger rätt att registrera sig för seriespel för annan förening än den som
spelaren har licens för under förutsättning att spelaren under innevarande spelår inte har spelat
seriespel för den föreningen spelaren har licens för. Med seriespel jämställs alla former av
lagtävlingar för klubblag. En seriespelsregistrering görs genom att en övergång i enlighet med
SBTF:s tävlingsregler §§43-67 genomförs, övergångs- och registreringsavgift faktureras i
samband med detta seriespelsföreningen.
Registrering för seriespel i annan förening gäller under spelåret tills det att en ny övergång
och registrering görs eller längst till den 30 juni då registreringen upphör att gälla. Spelare
som registrerar sig för seriespel i annan förening äger under registreringstiden inte rätt att spela
seriespel för den förening som spelaren har licens för.
Spelare som inte är svensk medborgare skall utöver vad som stadgas i första stycket även
inneha giltigt speltillstånd enligt SBTF:s tävlingsregler § 68-69.
Ett lag i en lagmatch i Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan och division 1 herrar
får inte innehålla mer än en icke EU/EES-medborgare eller med sådan jämställd
person. I lägre divisioner kan fler än en icke EU/EES-medborgare eller med sådan
jämställd person delta.
Damspelare får inom VBTF vara seriespelsregistrerad i en förening för spel i annan förening på
nationell nivå, i syfte med att spela damserie men kan också enligt SBTFs regler (då vi inte kan
ändra i serier som de styr över) också spela i herrlag i nationella serien, men samtidigt
spela distriktsserie för sin hemma förening. Samma regler gäller som flytt mellan serielag
inom samma förening.
Förening som skall spela kvalificerings- eller slutspelsmatch kan endast använda spelare som är
spelklar för den kvalspelade 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. 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.

Flytta spelare mellan lag inom samma förening.
Om föreningen 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 föreningen önskar flytta ytterligare spela till förenings närmaste lägre lag vid samma
tillfälle som ovan måste dessa spelare ha stått över två matcher för det högre laget. Men blir
inte spelklara under samma dag som i fallet när den första spelaren flyttas över.
Inga begränsningar finns för flytt av spelare från ett lägre lag till ett högre.
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.
Ovanstående bestämmelser om representationsrätt gäller herrserierna för sig och damserierna
för sig.
Spelare får under en och samma speldag endast delta i ett av föreningens lag.
Om föreningen har flera lag i div 5 är det tillåtet att flytta spelare mellan lagen i div 5.

Protest vid seriespel
Protest gällande regeltolkningsfrågor, tävlingsförhållanden, material, giltighet av
seriematch samt spelares representationsrätt får endast lämnas av respektive lags lagledare.
Beslut i regeltolkningsfrågor avgörs av tjänstgörande domare, eller i förekommande
fall utsedd överdomare. Sådant beslut kan inte överklagas.
Angående tävlingsförhållanden eller material skall lag som avser lämna protest
underrätta motståndarlag och domare för att om möjligt tillsammans åtgärda aktuellt
förhållande innan skriftlig protest lämnas.
Protest mot tävlingsförhållanden, material, giltighet av seriematch samt
representationsrätt skall skriftligt sändas till VBTF inom en vecka räknat från
matchdagen.
Ej spelklar spelare
Förening som i seriematch använt spelare som inte uppfyller kraven gällande representation,
och som efter matchens färdigspelande uppmärksammats vid kontroll verkställd av VBTF,
eller efter protest från annan förening, bestraffas enligt nedan:
Den/de matcher som den icke spelklara/ej licensierade spelaren deltagit i skall anses förlorad
med 0-6 i matcher, 0-18 i set och 0-198 i bollar.
Ändring av matchresultat ovan på grund av att ej spelklar spelare uppmärksammats vid kontroll
av VBTF skall göras inom 30 dagar från matchtillfället.

Walk-over WO
Ett lag som lämnar wo förlorar matchen med samma resultat som gäller när ett lag använt ”ej
spelklar spelare”
Lag som lämnar tre wo utesluts ur serien och nedflyttas automatiskt. Vid ett sådant förfarande
räknas lagets samtliga spelade matcher bort ur tabellen.
Lag anses inte ha lämnat wo om deras uteblivande från match beror på sådana omständigheter
över vilka laget inte kunnat råda. Prövning om sådana skäl föreligger görs av VBTF.
Lag som lämnar wo ska betala en avgift en avgift till VBTF; 500 kr per sammandrag för div 4 &
5, och 100 kr per sammandrag för ungdomsserien.

