Inbjudan till U17 och U19 SM för ungdomar 2017-2018
SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET inbjuder härmed till spel om svenskt mästerskap för U17 och
U19 säsongen 2017-2018. Anmälan skall vara Svenska Basketbollförbundet tillhanda senast 31
augusti 2017. Efteranmälan godtas i mån av plats mot en högre avgift.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Samtliga matcher spelas i enlighet med Svenska Basketbollförbundets
tävlingsbestämmelser för ungdoms SM. Utöver dessa bestämmelser gäller Svenska
Basketbollförbundets ordinarie Tävlingsbestämmelser, se www.basket.se.
TIDSPLAN
24-26 november 2017
2-4 februari 2018
17-19 mars 2018
21-22 april 2018

U17 + U19
U17 + U19
U17 + U19
U17 + U19

Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Final Four i Norrköping

SPELFORM U17 och U19
Tävlingen är uppdelad i upp till 3 omgångar samt Final Four. Spelformen anpassas till antalet anmälda
lag. Lagen delas in i grupperna utifrån seedningssystemet och i möjligaste mån efter geografisk närhet
och kommunikationsmöjligheter.
Gruppvinnarna i omgång 1 avancerar direkt till omgång 3. Resterande lag spelar vidare i omgång 2 om
de resterande platserna i omgång 3. Antalet platser och spelform i respektive åldersgrupp styrs av
antalet anmälda lag. Efter omgång 1 har lag möjlighet att avböja spel i omgång 2 utan extra kostnad.
Detta ska ske senast dagen efter att omgång 1 har avslutats.
Final Four spelas samtidigt för både RM (U15 & U16) och USM (U17 & U19). Spelschemat i Final Four
tar inte någon hänsyn till att spelare eller coacher ska kunna medverka i flera åldersklasser, utan detta
behöver varje förening ta med i beräkningen när de anmäler.

ANMÄLAN
Anmälan sker via webben. BasketHotel heter webbverktyget som används för anmälan. Adressen är:
http://sbf.baskethotel.com. Länken till anmälan samt manual för anmälan hittar du på www.basket.se.
Lag som har deltagit i USM eller RM föregående säsong ska använda sig av befintliga loginuppgifter.
Om man saknar dessa uppgifter kontakta SBBF.
Anmälan är bindande och endast giltig efter att anmälningsavgift är inbetald. I samband med anmälan
skall kontaktperson anges som får all information från SBBF.
Sista anmälningsdag är den 31 augusti. Anmälan efter detta datum godkänns endast i mån av
plats och mot en extra avgift.

USM REGISTRERING
Samtliga spelare och ledare ska registreras för spel i USM. Registreringen sker i IdrottOnline på
samma sätt som den ordinarie licensieringen. Någon av nedanstående licenskategorier ska väljas:





SM D17
SM D19
SM H17
SM H19

Svenska Basketbollförbundet
Idrottens Hus
Box 11016
SE-100 61 Stockholm
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
00
Bankgiro 731-7308
basket.se

ÅLDERSINDELNING
U17 SM
U19 SM

damer och herrar födda 2001 och yngre
damer och herrar födda 1999 och yngre

KRAV PÅ UTBILDNING
I enlighet med Svenska Basketbollförbundets tävlingsbestämmelser kap 3 §4.1 är utbildningskravet för
tränare Steg 3. Utbildningsnivå för tränare registreras i IdrottOnline av respektive BDF upp till Steg 2,
samt av SBBF för Steg 3 och Steg 4.

SEEDNINGSSYSTEM
Varje förening seedas i respektive åldersklass enligt ett poängsystem som grundar sig på föregående
säsongs resultat.

EKONOMI
Anmälningsavgift: 4000 kr
Anmälan är fullständig när inbetalning av anmälningsavgiften för samtliga lag är betald. Avgiften sätts
in på bankgiro 731-7308, Svenska Basketbollförbundet. Ange ålderskategori samt föreningsnamn på
inbetalningen.

EFTERANMÄLAN OCH URDRAGNING
Efteranmälan godkänns endast i mån av plats mot en högre avgift. Nedan ser du de olika perioderna
och de extra avgifter det medför. Lag som drar sig ur under pågående spel är även med och delar på
kostnadsutjämningen kommande omgång.

Efteranmälan
Datum
1/9-

Extra avgift
3000 kr

Urdragning
Datum
1/9-1/10
2/10-

Urdragningsavgift
3000 kr
3000 kr + kostnadsutjämning för kommande omgång + eventuella ökade kostnader

ARRANGEMANG
Varje lag ska vid anmälan vara medvetna om att de ska kunna arrangera minst en omgång. Som
arrangör ska laget känna till de krav som SBBF ställer vid ett USM arrangemang. För mer information
om arrangörskraven se ”Tävlingsbestämmelserna för USM”. Vi rekommenderar att ni tidigt bokar upp
hallar för eventuella arrangemang. Önskemål om arrangemang ska anmälas till SBBF.

KOSTNADSUTJÄMNING
Kostnadsutjämning sker för resor, logi, arrangörs- och domarkostnader. För detaljerad information se
”Tävlingsbestämmelserna för USM”. Kostnadsutjämningen redovisas online till SBBF. Länk till detta
hittar du på www.basket.se
Välkommen med din anmälan!

Adress för anmälan: http://sbf.baskethotel.com

Kontaktpersoner på Svenska Basketbollförbundet är:
Thomas Göransson

thomas.goransson@basket.se

08-699 63 02

Henrik Smedberg

henrik.smedberg@basket.se

08-699 63 01
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Svenska Basketbollförbundet
Idrottens Hus
Box 11016
SE-100 61 Stockholm
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
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