PM - Anmälan till Division 2 Svealand 2015-16
Denna serie är gemensam för kvalificerade lag från Stockholms BDF, Upplands BDF, Västmanlands BDF, GävleDala BDF, Mellansvenska BDF och Östsvenska BDF.

Administrerande förbund
Regionen utser gemensamt administrerande förbund för division 2-serierna. Säsongen 2015-16 administrerar
Stockholms BDF.

Lag kvalificerade att delta
De lag som uppfyllt sitt eget BDF:s bestämmelser för deltagande i division 2 anses vara kvalificerat att delta.

Tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelserna för Division 2 Svealand är gemensamma med samtliga Division 2 serier i Sverige och
fastslås av Svenska Basketbollförbundet. Senaste Tävlingsbestämmelser finns på www.basket.se.
Eventuella avvikelser finns i administrerande BDF:s tävlingsbestämmelser.

Anmälan
Innan anmälan görs bör samtliga föreningar läsa igenom gällande tävlingsbestämmelser. Det är alltid
föreningens skyldighet att känna till de bestämmelser som gäller samt följa dessa.
Anmälan ska göras via BasketHotel – http://sbf.baskethotel.com. Manual finns på Stockholms
Basketbollförbunds hemsida – www.basket.se/stockholm. Sista anmälningsdag är den 1 maj.
Den person som gör anmälan ska ha fullmakt att teckna föreningen för att anmälan ska vara giltig. Anmälan är
bindande. Sen anmälan innebär extra avgift. Ett lag som drar sig ur en serie efter 1 maj, debiteras
anmälningsavgiften samt en urdragningsavgift.
Anmälda lag ska vara godkänd från respektive BDF för division 2-spel.

Serieindelning
Anmälda lag och spelhelger presenteras i maj. Under maj fastslås serieindelningen i samarbete med berörda
BDF.

Matchläggning
Deltagande föreningar skall rapportera matchtider senast den 25 juni. Spelprogram publiceras i juli. Fram till 31
augusti kan deltagande lag göra matchändringar kostnadsfritt enligt direktiv på administrerande förbunds
hemsida. Fastställt spelprogram, gäller från 1 september. Vid matchläggning skall, om möjligt, hänsyn tas till
bortalagets reseavstånd. Deltagande lag ska senast 20 maj meddela Stockholms Basketdistriktförbund om
eventuella önskemål om dubbelmöten.

Avgifter
Anmälningsavgiften ska betalas till föreningens eget BDF enligt deras direktiv.
Övriga avgifter och belopp finns att läsa på administrerande BDF:s Tävlingsbestämmelser.
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Kval till förbundsserie
Division 2-serierna har maximalt sex platser i kvalet till Basketettan, 2-3 till norra och 2-3 till södra serien.
Förkvalet delas in i två delar, en för lag som ska kvala till Basketettans norra serie och ett för de lag som ska
kvala till den södra serien. SBBF beslutar och administrerar kvalet till Basketettan.

Planering (preliminär)
1 maj

1 sep

Sista dag för anmälan. Alla anmälningar efter detta datum innebär extra avgift och plats kan ej
garanters.
Serieindelningsmöte, Serieindelning fastslås
Sista dag för meddelande om hemmamatcher
Spelprogram fas 2. Under denna period kan matchändringar göras kostnadsfritt enligt riktlinjer
på administrerande förbunds hemsida.
Spelprogram fas 3 – fastställt.

12-13 sep

Seriestart tidigast (beror på antal lag)

20 maj
25 juni
20 juli-31 aug

Kontakta
För eventuella frågor eller funderingar, kontakta Tony Classon på Stockholms BDF.
Tel: 08-410 818 34
tony.classon@stbdf.se
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