TT-Ligan
* Spelas över tre serier med två-mannalag.

Vinst i första serien ger 2 poäng, vinst i andra ger 4 poäng och vinst i tredje ger
6 poäng. Man spelar alltså om en totalpoäng på 12 poäng.
Vunnen match ger 2 poäng och 1 poäng för oavgjort.
* Om ett lag blir mer än 10 minuter sen till en match, vinner motståndarna första
serien utan att den spelas. Mer än 20 minuter sena förlorar de även andra serien
ospelad och kommer ett lag mer än 30 minuter sent eller inte alls, vinner det
närvarande laget.
* Speltider måndagar 17:00-21:00 & tisdagar 19:00-21:00. Det är ett rullande
schema över 6st starttider.
* Laget spelar 14 matcher (8-lagsgrupp) därefter kvalspel in för ny säsong.
* ”Kval” innebär att fyra lag kommer att kvala antingen för att antingen gå upp
eller ned en division. Vid ett resultat med samma poäng emellan lagen är det
”differensen” som skiljer lagen åt, därefter inbördes möten.
* Vill nya lag komma med i TT-Ligan kan dessa börja antingen i september eller
i januari.
* Laget skall ha enhetliga lagtröjor.
* Får man inte ihop lag någon vecka skall detta meddelas till hallen och
motståndarlaget. Matchen skall bokas om och vara inbokad inom 2 veckor,
hallen måste godkänna ny tid.
Måste något lag lämna WO (Walk Over) skall matchavgift fortfarande betalas
och motståndarlaget spela matchen för att få sina poäng. Vid WO tilldelas 2
poäng och matchkvot sätts till 6-0.
* Matchavgift erläggs vid varje match eller faktureras. Skall vara betald innan
första matchdag. Om säsongens matcher betalas i förskott bjuder hallen på
anmälningsavgiften.
* Om ett lag drar sig ur en pågående serie, så skall matchavgiften för resterande
matcher betalas.
* Reservspelare från annat lag får endast ske om reserven kommer från en lägre
division.
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* Om ett lag inte vill fortsätta spela kommande säsong, måste laget meddela
detta innan pågående säsongens kval.
* Ha roligt!
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