Info inför Nivåspelet
Domare
Nivå 1 och 2 tillsätter MsvBDF: s domartillsättare H-P Larsson domare.
Nivå 3-6 är det arrangerande förening som tillsätter domare.
Domarkostanden delas lika mellan föreningarna i alla nivåer. I Nivåer där det är 3 lag med så
står varje förening för en match (då de har hemmamatch).
Om det blir någon nivå där det är 4 lag så får arrangerande förening betala domarkostnaden
och sen delas det lika på fyra och de 3 inblandade föreningar betalar sin del till arrangerande
förening.
Licenser
Lägg laget efter den äldsta spelaren i laget när ni licenserar era spelare. Meddela kansliet när
ni har registrerat era spelare så godkänner jag licensen när licensavgiften är betald. Inga
dispenser tillåts och en spelare får inte spela i flera nivåer.
Coachkrav
Coachkrav som gäller i nivåspel är Steg 1.
Msv kommer att fakturera föreningarna där coacherna inte uppfyller kraven på kursavgiften
upp till rätt utbildning. Coachen har sedan säsongen på sig att på börja utbildningen om
coachen inte påbörjar en utbildning brinner pengarna inne.
Matcher
Om ett lag inte kan komma till ett sammandrag så blir det WO matcher med tillhörande WOavgift på 1500kr per match. Det är viktigt att ni meddelar arrangerande förening samt Msv
kansli om ni inte kan delta.
Kontaktpersoner
Det är viktigt att ni så snart som möjligt lämnar in namn, mobil nr och mailadress till era
coacher/kontaktpersoner för era lag.
Resultatrapportering
Den nya resultatrapporteringen är nu klar och det är en SMS tjänst och det är hemmalagets
skyldighet att rapportera in resultatet direkt efter match.
Så här gör man:
Gå till spelprogrammet på hemsidan för att hitta rätt matchnummer.
1) I SMS meddelandet skriver man in matchnummer, mellanslag och resultatet
(se exemplet nedan)
0300101001 89-92
2) Meddelandet skickas till:
0730- 124 125
3) Resultatet kommer upp inom sekunder

