Arbetsbeskrivning Tävlingsansvarig NSBF
Tävlingsansvarig (TA) är styrelsens kontakt gentemot föreningarna i frågor som rör
sanktioner, seriespel, tävlingar och DM. TA är också styrelsens kontakt gentemot
förbundsstyrelsen och Tävlingskommittén (TK) i dessa frågor.

TA ansvarar för att uppdatering sker på SBF Online vad gäller distriktets och dess
föreningars, arrangemang.

TA ansvarar för att de av SBF´s tävlingsbestämmelser för sanktionering av tävlingar
efterföljs.

Detaljerad beskrivning
Sanktionering
Föreningar som önskar sanktion för arrangemang ansöker om detta på SBF Online.
TA sammanställer dessa och kontaktar föreningar med eventuella förslag på
förändringar.
TA skriver ett yttrande till TK på de motiveringar för de tävlingar som föreningarna
önskar regional status för nästkommande år. Detta sker på SBF Online.
När sammanställningen av övriga tävlingar är klar ska TA, efter klartecken från
styrelsen, sanktionera lokala tävlingar och propagandaarrangemang. Detta sker på
SBF Online.
Efter att sanktion getts låses arrangemanget för ändringar. Denna låsning kan
öppnas om man är inloggad med distriktets inloggningskod. De ändringar som ska
göras under året (oftast byta datum på en tävling ) åligger TA.
Sådana ändringar sker efter att TA kontaktat övriga eventuella föreningar för att
undvika krockar i tävlingskalendern.
Arbetet med sanktioneringen av tävlingar är den arbetsuppgift som tar mest tid i
anspråk.
Under september/oktober är det mycket frågor från föreningarna via telefon. En
period med särskilt mycket arbete är tiden mellan höstens Föreningsträff och sista
datumet för att ansöka om sanktion. När sista datumet för ansökan har passerat
består mycket av arbetet i att via telefonkontakt med föreningarna göra förändringar
av sanktionsansökningarna. Detta sker under november.
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Seriespel (distriktsserierna)
TA utser medarrangörer till de lokala seriespelssammandragen. Detta
sker i samråd med Domaransvarig (DA) för att denne ska kunna starta
ett eftersök av domare. I arbetet med att söka medarrangör ska hänsyn
tas till tidigare spelorter för att i görligaste mån finna en ”geografisk”
rättvisa, ekonomiska konsekvenser för deltagande klubbar samt kvalitet
på arrangemangen.
TA sammanställer en lista över de lag som är anmälda och utifrån denna lämnar TA
ett förslag till styrelsen på spelform.
TA ansvarar för att de lokala seriernas spelscheman finns på SBF Online och
ansvarar för att lag som ska kvala får erforderlig information om detta.
TA ska fortlöpande granska seriespelet och vid behov framlägga förslag till styrelsen
på eventuella förändringar i upplägget.
Lokala tävlingsbestämmelser
TA har det övergripande ansvaret för att lokala bestämmelser för serieindelning finns.

DM
TA är ansvarig för spelordning och lottning för DM genomföres i god tid
TA ansvar för att inbjudan till DM skickas ut
TA har ansvaret för ta in ansökningarna för nästkommande års medarrangör.
Ta utser seedningskommitt`en TA skall till styrelsen lämna ett förslag på spelort.
Styrelsen fattar utifrån inkomna ansökningar beslut om ort och medarrangör.
Beslutet ska offentliggöras senast under innevarande års DM.
Svenska cuppen V 65
TA ansvar för genomförande av svenska cupen V65
.
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