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Beslutsunderlag 7C 

Ändringar av Tävlingsbestämmelserna gällande §1.1.3, §1.1.3.1, §3.2.11 och 3.2.13 till följande:  

§ 1.1.3 Föreningsbyte före 1 juni 

Licensierade spelare, som har för avsikt att representera en annan förening kommande säsongen, 

har att anmäla föreningsbyte före den 1 juni till tävlingskommittén. Spelaren ska till 

moderföreningen insända begäran om föreningsbyte skriftligen, med den nya föreningens 

underskrift på blanketten för föreningsbyte, samt skicka kopia till SSqF TK. Moderföreningen har 

14 dagar på sig, från begärans avsändningsdatum, att skriftligt meddela spelare eventuella 

fordringar på spelaren med kopia till SSqF. Om inget meddelande avges inom nämnda tidsperiod 

registreras spelaren till den nya föreningen.  
 

§ 1.1.3.1 Föreningsbyte från och med 1 juni 

Under tiden 1 juli- 31 augusti är övergång möjlig om moderföreningen accepterar övergången. 

Förfaringssättet vid föreningsbyte under denna tidsperiod är densamma, som under § 1.1.3, se 

ovan. Godkännande av föreningsbyte sker när gamla föreningen fått yttra sig enligt § 1.1.7. 

Övergång måste ske innan spelaren har spelat sin första tävling för säsongen – dvs. har spelaren 

spelat en tävling innan den 31/8 godkänns ingen övergång.  
 

Spelare, som inte haft licens under innevarande samt föregående säsong, är fri att börja spela 

omgående i en ny förening. Spelaren ska skicka in sin begäran till SSqF tävlingskommitté och till 

föreningen spelaren senast var licensierad hos. Föreningen har 14 dagar på sig att avge svar till 

SSqF TK. 
 

§ 3.2.11 Walk Over  

WO ska tilldömas motståndarlaget i en match om en spelare inte är spelklar efter 10 minuter efter 

utsatt matchtid (starttid för laget). Sådan WO lämnas alltid i match för herrarnas fyror och i 

damernas sista position i laguppställningen. Tävlingsledaren kan godkänna försening om 

synnerliga skäl föreligger, och att detta meddelas tävlingsledningen senast i samband med 

inlämnandet av laguppställningen, se § .3.2.18. Försenad matchstart kan dock endast medges om 

seriesammandragningen i övrigt låter sig genomföras. Skulle mer än en spelare inte vara spelklar 

10 minuter efter utsatt matchtid (starttid för laget) ska lagets alla matcher dömas som WO. 

Försenad matchstart ska alltid rapporteras till SSqF TK. 
 

Resultatmässigt ges en lagförlust i herrarnas Elitserien poängen 0-4 samt för övriga herrserier en 

förlust med poängen 0-3. Elitserien damer och division 1 damer regleras utifrån rådande spelform. 

Sådana WO matcher skall inte räknas till datarankingen.  
 

Vid dubbel WO fastställs resultatet till 0-0 och ingetdera laget får tillgodoräkna sig någon poäng. 

Båda lagen påförs WO-avgift. WO-avgifter gäller både för enskilda WO-matcher och lag-WO. 

WO-avgifter fastställs varje år av SSqF. Förening som inte erlagt påförd WO-avgift i laga 

ordning, äger inte rätt att delta i nästa säsongs seriespel.  
 

§ 3.2.13 Upp- och nedflyttningar  

De två vinnande lagen i en division går direkt upp till överliggande division (gäller ej elitserierna). 

Lag som hamnar på nästsista och sista plats i serien flyttas ner till lägre division (gäller ej 

elitserierna). Upp- och nedflyttning till elitserien sker via kvalmatcher där varje lag består av fyra 

lagspelare och varje match spelas i bäst av 5 game till 11 med rak räkning. Det två vinnande lagen 

i div 1 kvalspelar mot det sista laget respektive näst sista laget i elitserien, se § 3.2.14.  
 

De exakta reglerna för kvalspel samt upp- respektive nedflyttningar meddelas av SSqF:s TK i 

respektive serie i samband med inbjudan till kvalspelet. Skulle vakans uppkomma i någon serie 

fylls den i första hand av de lag som är aktuella för kvalspel. SSqF:s TK beslutar i varje enskilt 

fall.  
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