
Regelverk för Gävleligan. 

 

Detta gäller från och med starten av ligan hösten 2018. 

Uppdateringar som sker kommer att meddelas lagens kaptener via mail och även publiceras på 

samtliga tabellsidor. 

 

Inför start av ny ligasäsong: 

-  Alla lagkaptener meddelar vilka spelare som ska tillhöra i laget. 

 

- Startavgiften ska betalas senast i samband med andra ligaomgången. 

Är inte avgiften betalt i samband med omgång två dras 3 VP av per match tills avgiften är 

betald. Inget avdrag för omgång 1. 

 

- Samtliga spelare ska ha betalt medlemsavgiften till SBF innan de spelar sin första match. 

 

Under säsongen: 

- Tillhörande medlem i ett lag: 

* Även om man är uppsatt som tillhörande medlem i ett lag vid säsongens start så tillhör man 

inte laget förrän man deltagit i två matcher för laget. 

 

- Reserver: 

* Reserver får tas från lag i samma division eller lägre division. 

 

* Tillhör man ett lag får man bara spela som reserv en (1) gång i varje annat lag. 

 

* Laget får ta in högst två reserver i samma match. 

 

* Behövs två reserver i samma match får reserverna inte tillhöra samma lag. 

 

TIPS! Är ni minsta osäker på om reserven är tillåten så kontakta tävlingsansvarig. 

Tel (sms). 070-365 98 55 Mail s.westlund@outlook.com 

 

- Övriga regler: 

* Lag som använder spelare vilken inte betalat medlemsavgift bestraffas med 3 VP avdrag i 

matchen. (Spelaren ges möjlighet att betala medlemsavgiften på plats vid matchtillfället) 

 

* Lag som använder otillåten reserv enligt övriga regler bestraffas med 3 VP i avdrag för 

aktuell match. 
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* Match som inte ska spelas på ordinarie datum och tid ska snarast möjlig meddelas till 

tävlingsansvarig. Tel (sms). 070-365 98 55 Mail s.westlund@outlook.com  

 

* Uppskjutna matcher ska spelas senast före sista omgången i ligan. Ospelade matcher efter 

sista ligaomgång får VP-resultat  0-0.  

 

* WO kan uppstå på följande sätt: 

1. Ett lag kan lämna WO ”frivilligt”. 

2. Laget som INTE orsakar att matchen blir uppskjuten ska erbjuda det andra laget tre nya 

datum för matchen. Dessa datum ska vara före datumet för sista spelomgången. 

Accepterar inte det orsakande laget något av dessa datum så förlorar det orsakande laget 

matchen på WO. 

 

* Vid WO får alltid det lag som lämnar 0 VP och Impen blir 0-14 i matchen? 

Laget som får WO får det bästa av följande resultat. 

- 13 VP 

- Sitt eget genomsnittliga VP-resultat på övriga matcher. 

- Motståndarnas genomsnittligt utsläppt VP i spelade matcher. 

 

* Vid överklaganden så fungerar Gävle BK:s styrelse som jury och beslutar i frågan.  
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