PM om anmälan och övrig information inför seriespelet 2017/18
Anmälan görs i administrationsverktyget BasketHotel. Manual bifogas inbjudan och kan
även hämtas på ÖBDF:s hemsida med länken
http://www.basket.se/globalassets/ostsvenska-basketbolldistriktsforbund/anmalanbaskethotel.pdf
Vid anmälan anges Östsvenska BDF som organisation för U13 och U14 i Östsvenska BDF och
äldre ungdomsserier.
Mellansvenska BDF anges som organisation för U13 och U14 i Mellansvenska BDF samt
Division 3 damer och herrar.

Sista anmälningsdag är 25 maj 2017.
Anmälningsavgiften faktureras av ert eget BDF. Lag som inte tillhör ÖBDF eller
MsvBDF betalar till administrerande distrikt. Anmälningsavgiften måste vara betald
för att anmälan ska godkännas.
Kontrollera att alla uppgifter om föreningen och varje coach är korrekta och aktuella.
Undvik att ange kanslist som coach utan välj den aktuella.
Anmälan administreras av Östsvenska BDF för ungdomsserier U 13 och U 14 i
Östsvenska BDF och gemensamma ungdomsserier.
U13 och U14 från Mellansvenska BDF administreras av Mellansvenska BDF
Division 3 administreras av Mellansvenska BDF.
Varje coach måste ha rätt behörighet för att få coacha sitt lag.
Serierna spelas med en grundserie, följt av Final Four för U13 och U14.
Vid resor över 15 mil enkel väg över BDF-gränsen utgår ett resebidrag. (gäller ÖBDF)
Serierna fastställdes vid tävlingskonferensen 1 april.
15 juni får föreningarna spelprogrammen i Excel och matchtiderna kan läggas in.
Alla matchtider läggs in i BasketHotel av föreningarna. Viktigt att hela tiden
kommunicera med motståndarlagen.
1 september ska alla matchtider vara inlagda.
8 september publiceras serierna i IdrottOnline och är tillgängliga för alla.

Första speldag 7 oktober.
Se till att alla ledare tar del av tävlingsbestämmelserna för 2017/18. Det är alltid
föreningens och coachernas skyldighet att känna till de bestämmelser som gäller
samt följa dem.
T.o.m. 1 september kan anmälan för U13-U18 ändras mot en avgift på 500 kronor och
efteranmälan i samma serier kan göras t.o.m. 7 september mot en extra avgift på 500
kronor.
Från 1 juli debiteras en urdragningsavgift för lag som drar sig ur en serie.

Tidsplan
25 maj
10 juni
15 juni
1 juli
25 augusti
1 september
7 september
8 september
1 oktober
2 oktober
7 oktober

Sista anmälningsdag U13-U19 och Division 3.
Serieläggning
Lottningar skickas till föreningarna
Urdragningsavgift tas ut
Sista dag för ändring av anmälan (kostnad)
Alla matchtider ska vara inrapporterade
Sista dag för efteranmälan (kostnad)
Serier publiceras på internet
Sista dag för gratis matchändring
Serier stängs och alla matchändringar görs av kansliet (kostnad)
Första speldag

Mer information eller frågor
Mellansvenska BDF
basket@orebro.rf.se
019-17 55 85

Östsvenska BDF
ostsvenskabdf@gmail.com
072-521 11 14

