Solna 2013-05-31

Föreningar med lag i Superettan,
div 1 och 2

Serierna 2013-2014
Säsongen
Serierna
De första spelhelgerna är 5-6 oktober.
Sista spelhelg innan jul är 14-15 december.
Vårsäsongen startar 11-12 januari och avslutas under mars månad.
Elitseriekvalet
Spelas under perioden 22 mars – 20 april.
DistriktsSlaget och Ungdomens-GP
5-6 januari i Katrineholm. Kommande säsong för 99- resp 95-.
Volley 2000 Mästerskapen
2 – 4 maj med U15 för 00- och U13 för 02U17-SM
Nytt är att det i vissa distrikt kommer att spelas distriktsvisa kval, 7-8 december.
Kvalet spelas 18-19 januari. Kommande säsong för 98U17-SM inkl Öppna klassen spelas 5-6 april.
U21-SM
Kvalet spelas 1-2 februari. Kommande säsong för 94U21-SM spelas 26-27 april.
Observera att kvalhelgen ska vara helt spelfri enligt årsmötesbeslut.
U19-SM
Kvalet spelas 22-23 mars i huvudsak under lördagen. Kommande säsong för 96U19-SM spelas 10-11 maj.

Seriesystem
I huvudsak femlagsserier, men det förekommer både fyrlags som sexlagsserier, som spelar
hemma/bortamatcher under hösten för att sedan spela nya serier under våren. Det förekommer
upp- och nedflyttning mellan serierna efter höstsäsongen och det är alltid fri anmälan till den
lägsta serien både till höst- och vårserierna. Deadline för anmälan till vårserierna 2014 är 1
december 2013.

Lottning och matchtider
I spelschemat ligger omgångarna på lördag men det är inte vägledande. Förening som har
hemmamatch väljer mellan lördag och söndag den helg som den angivna omgången.
Matcher kan läggas utanför ordinarie omgång om speciella skäl föreligger. Redan kända skäl
som kan påverkar schemat är; Kvalen till ungdoms-SM och i viss mån under skolloven.
Därutöver kommer det i många av de anläggningar som våra föreningar spelar i att vara
upptaget av andra arrangemang, vilket i vissa fall leder till att matcher inte kan spelas på
ordinarie speldatum.
V 43 är spelfri för att det då är 3-kungaslaget, den enda stora ungdomstävling som finns i
dagsläget. Föreningar vars lag inte innehåller ungdomsspelare kan flytta matcher till denna
helg genom överenskommelse med motståndarna.
Det är inte spelledigt under högskoleprovhelgen men det är tillåtet att spela på annan dag, om
motståndarna går med på en matchflytt. Gäller så småningom även vårens högskoleprov.
Samtidigt som föreningarna kontaktar varandra för att komma överens om lämpligt speldatum,
utanför de ordinarie speldatumen, informeras tävlingsledningen tl@volleyboll.se. Alla
förändringar ska göras så tidigt som möjligt och det är endast i undantagsfall som ändringar
godkänns efter seriestarten.
Spelschemat är utlagt i FX (fd planassist). Matchtider förs in av föreningarna direkt själva via
föreningens normala inloggning. Görs via klick på: seriespel-spelschema-pennan. Observera
att ändringar på det som föreningen lagt in i FX kan göras inom ett dygn och därefter utför
tävlingsledningen alla eventuella ändringar. Gäller såväl rättningar som flyttade matcher.
I FX skall även kontaktperson(lagledare) för laget. Görs via klick på: seriespel-lag-klicka på
aktuellt lag-välj personen i drop down listan. OBS! Det går enbart att hämta personer som
finns inlagda i klubbens medlemsregister i idrottonline. Vi ber er därför att lägga in
lagledaren/kontaktpersonen med e-postadress samt mobilnr.

Rekommendationen är att omgående påbörja arbetet med matchtiderna. Alla tider ska vara
inne i systemet 1 augusti 2013. Föreningarna som av någon anledning inte klarar av deadline
kontaktar tävlingsledningen för dispens via mail till: tl@volleyboll.se.
Observera att spelschemat är preliminärt och att ändringar kommer att ske. Vänligen håll
kollen för att slippa onödiga missförstånd.

Vårens serier
Det kommer att vara oerhört tight med att skapa nya serier på den korta tid som finns till
förfogande och det kommer då även att bli kort leveranstid för klubbarna med tider in i FX. Vi
kommer att lägga ut vårens serier så snart det är görbart för planeringens skull.
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