Sammanfattning/protokoll från Tävlingskommitténs möte
24 mars 2015 kl 09:00 (telefonmöte)
Närvarande: Angelica Gabrielsson, Damir Sepulveda, Patrik Klarin, Ninni
Torstensson, Ole Olsson (adj. sekreterare).
Saknade matchtider
Just nu saknas det fortfarande datum/tider/inrapporterade matchresultat på ett fyrtiotal
matcher i grundspelet 2014/2015. Samtliga matcher i grundspelet måste slutföras antingen
genom att de spelas eller genom att de noteras som WO, om Final Four ska kunna genomföras
som planerat den 25-26 april. Rent generellt har det varit för enkelt för de deltagande
föreningarna/lagen att flytta matcher under säsongen 2014/2015. Tävlingskommittén diskuterar
därför att reglerna om matchflyttar bör ses över inför nästa säsong, samt att kanske även
sanktionsbeloppen i samband med matchflytt bör höjas kraftigt till nästa säsong. Någon form av
system för kostnadsutjämning och kontrakt vad gäller ett lags åtaganden när man deltar i vårt
gemensamma seriespel bör också konstrueras, om vi fortsätter vårt gemensamma seriespel
under nästa säsong.
Vad innebär en WO?
Att lämna WO på en match innebär att ett lag meddelar att en specifik match inte kommer att
spelas. Matchresultatet i den aktuella matchen noteras till antingen 0-20 (om hemmalaget
lämnar WO) eller 20 – 0 (om bortalaget lämnar WO). WO:n skall rapporteras in på samma sätt
som vid en vanlig match, d v s via matchprotokoll och resultatrapportering via SMS/BasketHotel.
Vid WO faktureras föreningen/laget som har meddelat WO:n en administrativ avgift (1500 kr vid
första WO:n och 4000 kr vid den andra). Efter en andra WO under samma säsong utesluts laget
ur aktuell serie.
Final Four 2014/2015
Final Four 2014/2015 kommer att genomföras i Norrköping den 25-26 april. Preliminära
spelprogram för Final Four finns publicerade både på Mellansvenska BDF och Östsvenska BDF:s
hemsidor. De preliminära matchdatumen/matchtiderna för Final Four finns även inlagda i
BasketHotel.
Samarbete/serieutbud 2015/2016
Patrik uttrycker ett önskemål om att samarbetet mellan Mellansvenska BDF och Östsvenska BDF
borde fortsätta även under säsongen 2015/2016. Tävlingskommittén är enig om att frågan om ett
eventuellt fortsatt samarbete och gemensamt seriespel 2015/2016 bör avgöras av styrelserna för
Mellansvenska BDF respektive Östsvenska BDF vid ett särskilt möte så snart som möjligt. Ole har
därför kontaktat Mellansvenska BDF:s ordförande Mattias Skånberg samt ÖBDF:s ordförande Ulf
Klasson och bett dem att ta kontakt med varandra.

Vid protokollet
/Ole Olsson

